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ANGLJA ATMETĖ JAPONIJOS PASIULYMA

Dar taip, rodos, nesenai
Lietuvos teismuose pasirodė
byla už valstybės pinigų iš MES NORIME
eikvojimą, nes vienas Lietu
vos diplomatų kažkur pieti BŪTI LAISVI,
nėj Afrikoje nemokėjo už
tenkamai santūriai gyventi GRAIKAI
ir gaunamosios algos jam
neužteko. Tai buvo Rač ATĖNAI, vasario 25 d. —
kauskas, kuris gerai ir Ame Vyriausybės kalbėtojas šian
rikos lietuviam pažįstamas. die pareiškė, jog graikai yra
pasiryžę kovoti prieš MussoŠiandie, tačiau, mūsų ko linio legijonus tol, kol italai
munistai džiaugiasi ir did bus išvaryti iš Albanijos.
žiuojasi, jog tas pat Rač
Šį pareiškimą graikai pa
kauskas dirba su Lietuvos
okupantais ir uzurpatoriais. darė atsakydami į Mussolini
Mūsų manymu, tokiais žmo-'. kalba, kurioje jis pareiškė,
nėmis nėra ko džiaugtis, juo jog graikų nuostoliai esą
mažiau galima jais didžiuo milžiniški ir italų nuosto
tis. Tokių žmonių mes jiems lius apskaičiavo tik keliais
kurių dauguma sužeistų.
nepavydime.
Maža sužeistų
Paskutiniosiomis
dieno
Tačiau, pasak kalbėtojo,
mis du trijų Europos bandi
graikai
suėmf
belaisvėn
tų — Hitleris ir Mussolini
20,000 italų ir jų “tik astuo
pasakė kalbas. Stalinas tebe
ni karininkai ir 497 karei
tyli kaip tylėjęs. Hitleris pa
viai tėra mūsų ligoninėse
gyrė Mussolini, o Mussolinis
dėl žaizdų ir ligų”.
pagyrė Hitlerį ir abu, žino
Tuo tarpu graikų nuosto
ma, pasididžiuodami pažadė
liai esą menki, kai kovų lau
jo savo žmonėms laimėjimą.
kai visados būdavę nusėti
Tačiau šalia pagyrų šiose
italų lavonai.
•
abiejų diktatorių kalbose bu
Nežiūrint, kad italai pasi
vo jaučiamas nebepasitikėji
mas ir reikia manyti, kad ruošė šioms kovoms iš anks
tą desperaciją pajuto ir Ita to, kai Graikija dar buvo
neturali šalis, bet graikai įs
lijos ir Vokietijos žmones.
tengę ne tik gintis, ber per
Pereitą savaitę Balkanuo ėmę iniciatyvą į savo ra nse vyko smarki diplomatinė kas.
ir propagandos kova. šian Neapykantos nėra.
die šios kovos dūmai prasi
“Mussolini paduoda prie
sklaidė ir jau galima aiškiau
pramatyti situaciją Balka žastį, kodėl jis pradėjo karą
nuose. Ir ši situacija šian prieš Graikija. Ji tik vienin
die atrodo stebėtinai palan telė neatsisakiusi Anglijos
garantijų”, pareiškė kalbėto
ki anglams ir graikams.
jas. “Mussolini taip pat pa
Hitlerio legijonai Bulgari reiškė, jog graikai inspiruo
joj nepasirodė, nes Turkijos jami italų neapykantos.
— Bulgarijos nepuolimo su
“Mes ne neapkenčiame.
tartis neužtikrino
vokie Mes tik ginamės. Ir mes ne
čiams saugumo. Mat, turkai, nustosime kovoję, kol neiš
pasirašydami su bulgarais vysime italų iš Albanijos.
sutartį, tuo pačiu laiku pra Mes norime būti laisvi”.
nešė Graikijai ir Anglijai,
jog Turkija pasirengus kovo
ti, jei Vokietija žygiuotų į Žuvo 1,000 Italų
pietus Balkanuose ir bandy
Orlaivių
1
tų pulti Graikiją.

Užmokėsim
Savo Krauju,
Shipstead
WASHINGTONAS, vasario
25 d. — Šen. Shipstead šian
die Senatui pareiškė, jog
“mes apmokėsime šį įstaty
mą savo pinigais, savo rezur
sais ir Amerikos vaikų bran
gių kraujų”, jei šis adminis
tracijos paruoštas paramos
Anglijai įstatymas bus pri
imtas.
Šen. Shipstead pradėjo
kalbėti tuo momentu, kai pa
sklydo, gandai, jog įstatymo
priešai rengiasi pradėti ne
pabaigiamas kalbas, kad tuo
būdu sulaikytų įstatymo pra
vedimą.
Rooseveltas apie įstatymą.
Tuo tarpu Prezidentas
ir demokratų vadai tarėsi
apie įstatymą per valandą ir
pusę.
Po pasitarimų šen. Barkley pareiškė, jog “mes tiki
mės pravesti jį Senate iki
šeštadienio, bet nesame tikri”.

...Apie Pilnutinį Karą.

Atstovas
Pasitarimams
Su Vokiečiais

NEG AL BŪTI
TAIKOS,
PASITARIMO

VICHY, vasario 25 d. —
Maršalas Petain, po kabine
to pergrupavimo paskyrė
naują generalinį delegatą pa
sitarimams su vokiečiais.
Naujuoju delegatu paskirtas
Jacąues Barnaud.
Beto pertvarkytas minis terių kabinetas. Adm. Dar
lan paskirtas vice-premjeru, užsienio ministeriu ir lai
vyno ministeriu. Apsaugos
ministeriu paskirtas gen.
HUntzinger, finansų ministe
riu — Y ves Boutllier, teisin
gumo ministeriu — J. Barthelmey ir agrikultūros mi
nisteriu — Pierre Caziot.
Šių penkių ministerijų, ku
rios yra tiesioginėj Petaino
valdžioj, rankose paliekamas
visas Prancūzijos likimas.

LONDONAS, vasario 25 d.
— Ministeris pirmininkas
Churchill pranešęs Japoni
jai, jog Anglija atmetusi pa
siūlymus tarpininkauti jos
kare su Vokietija.
Šį pareiškimą
padarė
House of Commons posėdyje
užsienio reikalų posekretorius R. A. Butler.

Laukia staigmenų.
Tuo tarpu Ispanijos spau
da rašo, jog daugelis prancū
zų esą įsitikinę, kad visa
Prancūzijos šiaurės Afrika
prisijungs prie
gen. De
("Draugas” Acme teleDhoto)
U. S. Kariuomenėj
Gaulle, “laisvųjų prancūzų”
Hitleris nacizmo sukakties paminėjimo kalboj Muni- vado, jei anglai užėmę Libi
che pareiškė, jog balandžio mėnesį Vokietija pradėsianti
4,000 Orlaivių
ją pasieks prancūzų Tunisą.
pilnutinį karą, ypač prieš laivus.
Šie įvykiai, anot Madrido
WASHINGTONAS, vasario
laikraščių, tiesioginai palie
25 d. — Senato laivyno ko
stų Ispanijos interesus.
misija šiandie patvirtino
$242,373,500 sumą laivyno
Apklausinėja U. S.
projektams, kuriuose įima- WASHINGTONAS, vasario BERLYNAS, vasario 25 d.
mama ir pagerinimai Guam 25 d. — Kongresmonains — Autoritetingi sluogsniai Ambasados
ir Samoa salų, kurios yra šiandie pranešta, jog šiuo šiandie pareiškė, jog atrodo,
Ramiajam vandenyne, netoli laiku Amerikos apsaugai ir kad Anglija ir Vokietija su Svečius
apsiginklavimui paskirta ne tinkanti vienam atveju j. Jos
Japonijos.
abi patenkintos Turkijos už ROMA, vasario 25 d. —
toli $31,000,000,000.
Šie pinigai skiriami Guam
sienio ministerio pareiškimu Italijos slaptoji policija šian
ir Samoa saloms nebūsią
sąryšyje su Turkijos politi die pradėjo sekti ir tyrinėti
BERGEN, Norvegija, va
naudodami fortifikacijų sta
ka.
besilankančių Amerikos am
tybai, bet tik bus išvaloma sario 25 d. — Vokietijos ka
basadoje asmenų tapatybę.
uostai, sustiprintos nuo bom ro teismas šiandie Norvegi
Policija mandagiai parei
ISTANBULIS, vasario 25
bų pavojaus elektros stotys joj paskelbė 10 norvegų mir
ties bausmę ir septyniams d. — čia atvyko Egipto mi kalavo visų išeinančių ir mė
ir panašiai.
kalėjimą už špijonažą Ang nisteris Komunijai. Su juo ginančių ambasadon įeiti as
kartu vyksta Egiptan ir vi menų asmenybės dokumentų
lijos naudai.
Suėmė 400 Italų
sas jo štabas. Manoma, jog ir pasižymėjo visų pavardes.
Ambasados oficialieji žmo
ir Egiptas nutrauks diplomą
SAIGONAS,
vasario
35
d.
Italijos Somalijoj
tinius santykius su Komuni nės pareiškia nežiną priežas
— Šiandie Prancūzijos kari
ties, kodėl šis sekimas daro
ja.
Tiesa, negalima tvirtinti
LONDONAS, vasario 25
nė
pozicija
Indokinijoj
susti

mas.
KAIRO, vasario 25 d. —Balkanų epizodą baigus. d. — Aviacijos ministeris
prėjo,
kai
čia
iš
Dakaro
at

Galima tikėtis įvairių netikė Sir Archibald Sinclair šian Šiandie pranešama, jog ang plaukė 10,086 tonų Prancū
ROMA, vasario 25 d. —
tinų galimybių. Pavyzdžiui, die pareiškė, jog 1,000 Ita lų kariuomenė užėmė dar vie zijos laivas, kuriuo atvyko Visi klasifikuoti skelbiami Vokiečiai Teisia
Rusija labai gali susižavėti lijos orlaivių — pusė Itali ną uostą Italijos Somalijoj. nepaskelbtas skaičius kari Ita’ijos laikraščiuose nuo
40 Olandų
Hitlerio pažadais ir padary jos pirmosios rūšies orlai- Užėmus Bravos uostą ang ninkų.
šios dienos draudžiama. Kai
ti smarkų spaudimą į Turki ' vių — žuvo Viduržemio ka- lai atsidūrė tik per 150 my
kurių manymu, tai padaryta
lių nuo svarbiausiojo SomaHAGA, Olandija, vasario
ją, kad ši nusilenktų Romos- j ro arenoje.
todėl, nes pereitam kare šni
lijos uosto ir sostinės Moga25 d. — šiandie Vokietijos
ISTANBULIS, vasario 25
Berlyno reikalavimams. Ar
pai skelbimais naudojosi su
| Jis taip pat pareiškė, jog discio.
karo teismas apklausinėjo 40
d. — Užsienio reikalų sekre
ba Hitleris gali užsimoti vie
sirašinėjimui.
per tris dienas sausio mėneOlandijos piliečių, kurie kal
nam pavojingiausių žygių —
Eritrėjoj anglai vis tebe- torius Anthony Edenas ir
• sį, kai vokiečiai pradėjo ma
tinami vadovavę organizaci
gen. Sir John G. Dili orlaiviu
pradėti antrą frontą Euro
sines atakas ant Maltos, su žygiuoja kolonijos sostinės atvyko pietinėn Turki jon ir BERLYNAS, vasario 25 d. jai, kuri skiriama sabotažuo
pos pietuose. Tačiau tai tik
naikinta 90 vokiečių bomba- Asmaros linkui ir pakeliui Rytoj bus Ankaroj.
— Vokietijos kareiviams, ku ti Vokietijos kariuomenės
galimybės, o tuo tarpu grai
suėmė
400
belaisvių
ir
tris
nešių.
rie atostogauja Vokietijoje, institucijas, terorizuoti vo
kų pozicijos nesilpnėja.
i
arnotas. Apie Libiją nieko
šiandie pranešta kogreičiau kiečius ir perduoti informa
nesakoma.
gąsdino. Tačiau pati Japonii DOVERIS, vasario 25 d. šiai pranešti karo štabui cijas priešui.
Taip pat atrodo, jog ir , ja savo žygių išsigando ir
Etiopijoj vietiniai gyven — Šiandie vokiečių tolimojo apie atostogų pabaigą. In Kaltinamieji statą pavoRamiajam vandenyne įtem ( aptilo. Japonija ekspansijos tojai užėmė italų ir anglų šaudymo kanuolės apšaudė formuotieji sluogsniai mano, jun Olandiją ir jos žmones,
pimas atslūgo,
Japonijos į pietus neatsisakė, bet ji Moyale, kurią pereitų metų Doverio apylinkes, šoviniai jog tai padaryta sąryšyj su bet platesnių žinių apie or
akyplėšiškas agresingumas tą ekspansiją stengsis pra liepos mėnesį italai buvo iš nepadarę jokio nuostolio ir Hitlerio planuojama ofensy- ganizaciją ar teismą nepa
Amerikos ir Anglijos neiš- vesti slaptomis.
anglų atėmę.
nesą žūvusių gyvybių.
va.
duodama.

“Paskutiniajam pareiški
me užsienio sekretoriui Ja
ponijos užsienio reikalų mi
nisteris, po bendro pareiški
mo apie Europos karą, pri
dėjo, jog Japonija yra pil
nai pasirengusi tarpininkau
ti ar imtis bet kokių reikia
mų žygių, kad būtų atstaty
tos normalios sąlygos ne tik
Rytų Azijoj, bet betkur pa
saulyje”, kalbėjo Butler.
Pasitarimaus su Vokietija..

“Vėliau viešam pareiški
me po pasitarimo su Vokie
tija — Japonijos užsienio
reikalų ministeris davė su
prasti, jog jo žodžių nerei
kią suprasti pasiūlymu tar
pininkauti Europos kare.

“Bet kuriuo atveju, Minis
teris Pirmininkas pranešė
Japonijos užsienio reikalų
ministeriui, jog mūsų kovų
tikslas, kuris jokiu būdu nė
ra surištas su teritoriniais,
prekybiniais ar materiali
niais laimėjimais, bet liečia
visą žmonijos ateitį, negali
prileisti klausimo apie kom
promisus ar pasitarimus”.
Atstovų rūmai po Butlerio
kalbos nuskambėjo ovacijo
mis ir džiaugsmu.

Sudarė Sąmatą

Guam Salai
WASHINGTONAS, vasa
rio 25 d. — Karo sekreto
rius Stimpsonas pranešė Se
nato užsienio santykių ko
misijai, jog šiuo metu ka
riuomenės aviacijos pajėgas
sudaro apie 4,000 orlaivių.
Reguliariosios kariuome •
nės aviacijoj, pasak Stimpsono, yra apie 3,700 orlaivių
ir Nacionalės Gvardijos —
apie 300.
“Anglijai nepasiųsta jo
kių moderniųjų ginglų, kurių
ji nori”, pareiškė Stimpso
nas.

ORAS
Dalinai debesuota ir šal
čiau. Rytų vėjai.
Saulė teka 6:31 vai., saulė
leidžias 5:36 vai.
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MASKOLIAI SPRENDŽIA LIETUVOS DARBININKU NAŠUMA
laip toliau negali būti. - Verpalai gaunami
arbatos šaukšteliais. - Taip kaip ir Rusijoj.
- Po švenčiu neateina darban. - Nauju daik
tu nėra, supirkinėja senus.
Seniai yra žinoma,
kad
jeigu du melagiai savo tarpe nesusitars, tai melas
greit iškyla viešumon. Taip
atsitiko oficiozui “Tarybų
Lietuvai” ir komunistų par
tijos organui “Tiesai.”

“Taip toliau būti negali!”
Toliau “tovarišč” Terešin
nusiskundė gamybos dezorganizacija. Pasak jo, “kai
kur neveikia kelios staklės.
Štai “Drobėje” nedirba
9
staklės, o “Pluošte” — 11!

Dar Daugiau Kariuomenės Lietuvon

Ūkininku Bernams
Įsakyta Šnipinėti

Taupykite Vartotus
Pašto Ženklus

Iš tikrų šaltinių patirta,
kad gruodžio mėn. antroje
pusėje ir sausio mėn. pirmo
mis dienomis bolševikai pri
grūdo į okupuotąją Lietuvą
didelius naujus kariuome
nės kiekius. Raudonarmie
čių, labai dažnai mongoliš
kais veidais, dabar vėl pil
na visuose miestuose, mies
teliuose, kaimuose ir net
miškuose, kur jiems pasta
tyti mediniai barakai. Nau
jai atgrūstieji raudonarmie
čiai atrodo dar blogiau, ne
kaip anksčiau
buvusieji.
Ant virvių pakabinti šautu
vai dabar pasidarė papras
tas reiškinys. Daug kareivių
dėvi batus, kurių puspadžiai
padirbdinti iš' medžio.

Sovietiškas šnipinėjimas,
kaip tenka patirti, įgauna
vis naujų formų. Komunis
tams patikimesniems darbi
ninkams yra įsakyta prane
šinėti sovietiškosios žvalgy
bos organams visa tai, ką
jie yra girdėję nepalankaus
apie okupantus ir jų paka
likus.
Tas pats metodas
vartojamas provincijoje, kur
pas ūkininkus tarnaujan
tiems darbininkams įsakyta
sekti savo šeimininkus.

Ar norite prisidėti prie
tikro misijonieriško darbo?
Taupykite vartotus pašto
ženklus? Štai lengvas ir vi
siems prieinamas būdas, ku
ris neša misijoms didelės
naudos, o bendradarbiams
gausių nuopelnų.

“Tarybų Lietuva” įsidėjo
platoką žinią, kurios antraš Toliau iš šio “Tiesos” ap
tė tokia: “Lenktyniaujan rašymo sužinome, kaip dir
čiuose tekstilės fabrikuose ba atskiros tekstilės įmo
tebekyla darbo našumas.” nės ir kas toms įmonėms
REMKITE, L'T.ATTNKITM
Šioje žinioje pateikiami skai vadovauja.
“Liteks” inž.
KATALIKIŠKĄ EI ATI D A
čiai apie nepaprastus teksti “draugas”
šleringeris ir
lės pramonės “laimėjimus.” “Gamybos” inž. “draugas”
Girdi, visi fabrikai kelia sa Rozenbergas nurodė,
kad
vo produkciją. “Drobė” iš “Drobės” verpykla “neap
pildžiusi savo planą 103%, rūpina jų tvarkingai verpa
o “Liteks” fabriko kai ku lais.” O pasak “tovariščio”
so to pagaminti. Susidaro
rie skyriai net iki 117.9%. Terešino “Drobės” verpykLietuvos Banko Rūmai, Kaune. Nepriklausomoje Lie net. įspūdis, kad visa bolše
Dabar gaminamų medžiagų }la yra didžiausia ir modertuvoje šie rūmai buvo finansinė krašto tvirtovė — litas vikiškos Lietuvos pramonė
“kokybė jau žymiai aukštes niškiausia tarybų Lietuvo buvo tvirtas ir pastovus. Dabar, bolševikams okupavus bus paremta atmatomis, Ii- 1
nė už ankstybesnių gaminių je.” Toliau “Tiesa” rašo: Lietuvą, šie rūmai paliko nežymi beverčių bolševikiškų kusiomis iš “buržuazinės”
kokybę.”
“Mes gauname verpalus ar rublių ir červoncų kontora. Kai Lietuvos ūkininkas šian Lietuvos.
batos šaukšteliais, pasakė die turi kokį daiktą parduoti, tai priverstas imti bever
Tenka pastebėti, kad ne
“Bostono” inžinierius drg, čius červoncus, o kai reikia pirkti, tai turi mokėti litais.
priklausomos Lietuvos lai •
Jeigu oficiozas taip rašo, Fleišmanas, vietoje 500 kg.
THIS DELICIOUS
ją iššeimininkauti per pusę “jei” taip ir nepavyko nu kais skuduriais, geležgaliais,
CHEESE FOOD
tai atrodytų, kad taip ir tu
30, 60, 70 kg. Todėl ne— digasfible at
rėtų būti. Bet Tarybų Lie-! įmanoma racionaliai suski r- metu! Bet ir šios žaliavos galėti! O okupuotąją Lietu- suvartotais popieriais ir se fe
milk itself
“
Floros
”
naujieji
šeimininvą
jie
visgi
sugebėjo
per
nomis
bonkomis
prekiavo
tuvos nelaimei lygiai
tą styti darbą taip staklių.”
kai nemoka sunaudoti, nes pusę metų nualinti ir tokiu žinomieji “handeliai,” kurie
pačią dieną “Tiesa” deda
LIETUVIAI
“siūlai dažnai trūksta. To- būdu dabar Lietuva bus dienų dienas vaikštinėjo po
straipsnį, pavadintą “Tekstiliečiai.pasitempkit.” Ta
“Verpalitas” pardavinė dėl atsiliko plano įvykdy “pavijusi pažangiąsias bro kiemus ir supirkinėdavo
me straipsnyje aprašinėji jęs savo verpalus pramonės mas.” O “Kauno Audiniuo liškas sovietines respubli- šias atmatas. Dabar gi, kaip
DANTISTAS
matome, iš Maskvos atėjo
mas pranešimas, kurį mas- gaminių urmo kontorai, o se” po Naujų Metų “sirgo ” kas.”
1446 So. 49th Court, Cicero
net specialinė “Sojuzutil’
darbininkų. Kaip nu
koli3 “draugas” Terešin, at- tekstilės trestas apie tai — ne^
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Penktadieniais
siųstas į okupuotąją Lietu- nežinojo (!). Didelis netvar-j tome» ir sovietų Lietuvoje
Maskolių okupantai sura organizacija, (kuri ir šią Valandos:ir10-12
ryte, 2-6, 7-9 P.M.
vą vietinės pramonės komi- kingumas esąs dažų tieki- įsigali tie patys papročiai, do naują būdą savo visiškai “prekybos” šaką nacionali 3147 S. Halsted St, Chicago
saro pavaduotoju, padarė me. “Tiesa” pažodžiui rašo: kaip ir sovietų Rusijoje, kur ubagystei atidengti. Pasku zavo ir nukonkuravo “hanPirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
tekstilės pramonės darbuo- “Drobėje,” Tekstilės kombi- P° švenčių pusė darbininkų tiniuoju laiku susovietinto- delius.” Iš to seka, kad oku
Valandos: 3 — 8 popiet,
1—4 ir 6:30—8:30 vakare
tojams. Iš jo pranešimo iš- nate, “Gamyboje” ir “Flo- neateina į darbą, nes neišsi je Lietuvoje didelį aktingu- pantai viską, ką rado verpagiriojo.
Tuo
tarpu,
kaip
mą reiškia maskoliška įmc! tinSeani°. Jau V™ Maskoli
eina, kad nėi vienas tėkšti- roję” guli gatavi gaminiai,
lės fabrikas neatliko nusta- la,ukia dažymo.” Iš tolesnio raao laikraštis rinkiminės nė, pasivadinusi Sojuzutil”1 J°n lsvezę’ o “sojuzutil”
PHYSICIAN AND SURGEON
tytojo plano. Pasak, jo, aprašymo sužinome,
kad kampanijos aktyvistams bu- vardu. Tai senų daiktų su kaip hiena atsirado nušluoti
2158 VVest Cermak Road
visoms “buržuazinės” Lietu
“įmonių ūkinė vadovybė ne- “Flora” jau baigia išnaudo- vo kažkodėl leista vykdyti pirkinėjimo kontora,
Ofiso tel. CANaI 2345
kuri
vos
atmatoms:
Ofi-o
Vai.: 2—4 ir 7—9
dirbo gerai.” Vieton nusta- į ti seną žaliavą, išbuvusią savo visuomenės uždavinius atidarė savo skyrius ne tik
Trečiadieniais pagal sutartį
Rez. Tel.: HEMIock 3150
tyto sausio mėn. pirmoms sandėlyje 5—7 metus. Atro- darbo metu!”
Kaune ir Vilniuje, bet ir vi
10 dienų 33.3 plano nuošim-! dytų, kad reikėtų gėdintis
Po visų šių skandalingų suose miestuose ir mieste DR. KARL NURKAT Tel. YARds 2246
čių “Drobė” pagamino tik tokius prisipažinimus spaus prisipažinimų, kurie parodo, liuose. Sovietinė Lietuvos
(Nurkaitis)
16.3%, “Liteks” tik 22.5 dinti, nes juk “buržuazinė- kokiomis informacijomis sa spauda deda ilgus straip
DANTISTAS
nuoš., “Pluoštas” tik 23.3%, je” Lietuvoje nieko nebuvo, vo skaitytojus maitina ofi snius, reklamuodama
šią
4645 So. Ashland Avenue
“Kauno Audiniai” — 25%, o čia štai atvirai pasako ciozas “Tarybų Lietuva,” kontorą, kuri reiškianti ne
arti 47th Street
o “Gamyba” sumušusi re ma, kad rasta žaliavos, kuri komunistų organas “Tiesa” paprastą palaimą Lietuvos
Atsakančiai ir prieinama kai vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
kordą, tik — 5%. “Drau išbuvo sandėliuose net 5—7 baigia savo aprašymą mas- j gyventojams. Ji superkanti
Sercdoj pagal sutartį.
na pritaiko akinius.
gas” komisaras
sušuko: metus, bet bolševikai baigia kolių komisaro Terešino žo- skurlius, šerius, • senas bon- Kiekvieną dieną randasi:
Telefonu**: HEMtoek 584#
džiais: “Jei visos tarybinės kas, kamščius, geležgalius,
DIDŽIULĖJE BUDRIKO
THINGS THAT NEVER HAPPEN įmonės dirbs gerai ir atkak- į suvartotą popierių, senus
KRAUTUVĖJE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
liai kovos už gamybinio pla batus ir t. t. Plačiais apra6757 So. VVestern Ave.
no įvykdymą kokybiniai ir šymais stengiamasi įrodyti,
Ofiso valandos:
Popiet — nuo 1 iki 3! Vak. 7 iki 9
kiekybiniai,
socialistinis kokių gėrybių galima iš viNedėlioinis pagal sutartį
kraštas bus aprūpintas vis
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI Telefonas CANaI 7329
kuo.”

DR. P. ATKOČIŪNAS

Šioj srity daugiausia ga
li pasidarbuoti tie,
kurie
dirba krautuvėse, bankuose,
ofisuose ir panašiose vieto
se, kur kasdien pereina
daug pašto.

Nuplėšdami pašto ženk
lus, saugumo dėlei, malonė
kite apie patį ženklą palikti
apie pusę colio (ar mažiau)
popiero.
Kada susidarys keletas
svarų pašto ženklų, siųskite
juos “4th Class Mail” šiuo
adresu:
MISSION CLUB,
Marian Hills Seminary,
Hinsdale, Illinois.

)>

Skelbkime, tegu visi žino,
kad ateis laikas, kada prieš
istoriją ir tautą turės atsa
kyti visi tie, kurių rankos
bus suteptos lietuvių krauju.

DAKTARAI
TeL YARds 3146

VALANDOS: Nuo 11 iki 12,
2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9
Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi akinius pritaikau.

3343 So. Halsted Street
Tel. CANaI 5969

WALTER J. PHILLIPS
DR. F. G. WINSKUNAS DR.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. G. VEZELIS

DR. PETER T. BRAZIS

3409

So.

Tel.

Jei.... “Draugų” Terešinų vadovaujama sovietų Ru
sija betgi parodė, kad per
23 metus bolševikams šio

Būkite Malonus
SAVO AKIMS
Tik viena pora aklu visam <y
venlrr.ul Saugokit Jas. leisdami
tgek.amlnuotl Jas modernlftkiausla
metodą, kuria retrSJIn.o mokslas
gali suteikti.
83 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurte pašalina
vis* akiu Įtempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. Y Smetana, Jr.
OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos
Telefoną* CANAL. 0523 — Ohleago
OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. Iki
30 p. m.
Treti. Ir Wi: #:#0 a. m. Iki
7:30 p. m.

t.

r.cs 6958 So. Tąhnan Ave.
Kus. Tel. GROvemll 0617
Office tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.,
Ketvirtad. ir Nedėliotais susitarus.

2423 VV. Marguette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tcL YARda 4787
Namu tel. PROspect 1930

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107

Halsted

Yards

Street

3089

Tel. CANaI 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave.
Telefonas REPubiic 7868

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį.
Ofiso Tel.:
Rezid. TeL:
VIRginia 1886
PROspect 3534

DR. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien

nuo

2:00

iki

8:00

vaL

Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. V. E, SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas LAFayette 3650

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais.
4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARda 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

DR. PETER J. BARTKUS

DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)
TeL MIDway 2880
Ckicago, Ilk

2202 VVest C.ermak Road
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir panai sutartį.
Res. telefonas SEEtey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso tel. VTRgin'a 0036
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. va.k.
Sekmad. nno 10 iki 12 va!, ryto.

DR. MAURICE KAHN

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
4631 So. Ashland Ave.
Nilo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak.
Tel. YARda 0994
ir pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR‘CHIRURGAS
Rez. tel. PLAza 3200
Res. 1625 So. 50th Avenue
VALANDOS
4157 Archer Avenue
Tel. Cicero 1484
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v.-ik.
Ofiso vai.: 1- 3 ir 6—8:30 P. M
Nedėliomis nuo 10 iki J2 vai. diena
^ĮedėlionūsjiagaHnitnr£L-—>
Tel. YARda 5557
Tel. CANaI 0257
(Lietuvis)
Rez. tel.: PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. JENKINS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 r. ryto iki 3 popiet
6 iki 9 vaL vakare

1821

So. Halsted Street

DR. FRANK C. KW!NN

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737
Namų telefonas VIRgima 2421

(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal sutarti.

1

Trečiadienis, vas. 26, 1941

DRAUGAS

3

būti nepriklausoma. Tai da- nas pabėgėlis turėtų atvyk
Biologijos mokslas tvir
ryti nebuvo lengva, nes ti Amerikon, nes Europoj tina, .kad idėja atsiranda iš
Šveicarijoj buvo stiprių len lengviau gauti darbo, kaip judamos jėgos, o tėvynės
kų: pirmasis Lenkijos pre Amerikoj, o jei kai kuriems meilė bei patriotizmas yra
zidentas Narutovič, pasku-Į teks dirbti juodą darbą, tai! tik tvarkingai susiformavu
Trečiu kalbėtoju buvo Bro
tinis Moscicki, Paderevski dar nėra bloga, nes ir jūs si idėja; tuo būdu idėja yra
nytė Piliponytė, kuri ragino
ir kiti. Jie buvo net Šveica čia dauguma dirbate juodą jungė tarp raumenų jėgos
steigti lietuvių kalbos mo
rijos piliečiai ir darė įta-! darbą. 2. Amerikoj yra gra ir patriotizmo.
kyklą ir tėveliams dėti pas
kos, kad Lietuva nebūtų ne-į žių lietuviškų mokyklų, ku
Dr. A. Jurgelionis
Ručine. — Bendrai Raci- tangų auklėti vaikelius lie
priklausoma, o susijungtų riose ir reiktų ruošti atei
ne patriotinių draugijų, ku tuvių dvasioj, nes lietuvių
su Lenkija. Prof. Niedel- ties vadus inteligentus, kad
rių radosi devynios, buvo būti yra garbė.
mann ir prof. Senn gynė ir daugiau profesorių pasi-' PLATINKITE ‘DRAUGĄ’
suruošta iškilmingas pami
Lietuvos reikalus Šveicari- kvietus, nes Lietuvos mo- 1
Danutė Kasparaitytė panėjimas Vasario 16 dienos,
: joj išeinančiuose laikraš kyklos palaužtos lietuviškos
deklemavo eiles “Mūsų Tė
vasario 16 d., Šv. Kazimie
WOLK STIBIO
čiuose, o vėliau ir Vokieti dvasios atžvilgiu. 3. Nau
vynė’’, o Onutė Vasiliauskai-,
1945 VVest 35* Street
ro lietuvių parapijos svetai
joj leidžiamuose laikraščiūo jas spaudos vajus, kaip atė “Sudiev Lietuva”.
nėj.
se ir žurnaluose. Laimėta. nais laikais knygnešiai bu M0ST
Klebonas publikai padaro
MODERN
Klebonas S. J. Draugelis surpryzą pranešdamas, kad i
Šveicarija pirmoji nuošir vo lietuviai misionieriai, CO.MHLETE
atidarė tautos šventės iškil Antanėlis Skirius susituoks Į
džiai pripažino Lietuvos Ne-į taip ir šiandien reikia or
LOWEtfT l’OSSIBLE PKICES
mes 2:30 vai. popiet patrio Racine per sumą vasario 23 j
priklausomybę 1920 m., nors ganizuoti lietuvių knygos PIION
’E LAPAYETTG 2813
tine kalba. Parapijos cho d. su Bronyte Piliponytė. j
Vokietija ir Rusija jau bu-j nešėjus ir leidėjus visų lie
ras, vadovystėj Juozapo Kai
vo pripažinusios anksčiau, i tuvių gyvenime, ypač Ame
, Kadangi tą pačią dieną,
liukaičio, sugiedojo Ameri
bet kaip žinome, tai buvo rikos jaunimo tarpe, kad
("Draugas” Acme telephoto)
vas. 16 d., vakare Milwau-'
SŪOTHE VVORKED
0,ER EYES!
kos ir Lietuvos himnus. SceMAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY
Senatorius Robert Taft iš Ohio ir senatorius Arthur padaryta nenuoširdžiai. Lie jie semtų žinių iš lietuviš
’
kee jjUVO suruošta paminėjina buvo papuošta dviem di,. x
...
tuvos laimėjimais mes džiau kos knygos. Todėl reikėtų
,dėlėm Amerikos
.
..
.ir TLietuvos
• x
mas Lietuvos nepriklauso- Capper iš Kansas, abudu respublikonai, turi pasitarimus
r
prieš pradėsiant atakuoti lease-lend bilių senato rūmuo giamės kartu su visais lie kiekvienoj parapijoj turėti
mybės, tai kun. S. J. Drau se. Jiedu karčiais žodžiais denuncijavo bilių.
vėliavom. • Publikos
tiek
tuviais ir pasiryžome ir to lietuvišką knygyną ir pra
gelis ir kalbėtojai turėjo
EYES OVERWORKEDT Dotheysmart
skaitlingai prisirinko, kad
liau patarnauti. Profeso tinti jaunimą skaityti lietu
and burn? Murinę bringa quick relief.
vykti į Milwaukee. Progra
Try two drops of Murinę night and
ir statiems pasidarė mažai
riaus Senn gyvenimas ki viškus raštus, knygas, nes
morning and whenever your Eyes are
mą vesti pavedė M. Kaspairritated and reddened or feel tired.
dabar taip silpnai žinoma avietos. Veiduose matėsi pa
taip
pakrypo,
negalėjo
Lie

raičiui.
siryžimo ūpas vedimui ko
tuvoj dirbti ir duoti tai, ko pie lietuvių mokslinę, dai
vos atgauti Lietuvai nepri
Padeklemavo eiles jaunanorėjo, bet, kaip pats pasa liąją ar kitokią spaudą.
klausomybę.
Murinę is alkaline—pure and gentie,
mečiai: Algis Kapočius su
kė, aš laimingas, nes aš ga
Sp. St.
economical, too. Try Murinę today.
AiB/A------------------- --------Milda
Kasparaitytė
“
Rasa
vau
iš
Lietuvos
lietuvišką
Perstatoma
garbės sve
kėlė žirgą” ir Vytautas Kašeimyną, kas mano asme
Išlietas tėvynėje raudonas
čiai, kuriuos atsistojus pub
niškame
gyvenime
yra
di

lika karštai pasveikino ap-! P°č*us Mokiniukas
kraujas gedulingų juodų rai
ybun
dainelių
Phlladelphia,
Pa.
—
Phidies
Pritaikintą
džiausia
laimė.
Bet
būtų
ga

džių takais šauks į pasaulį.
SOOTHES . CLEANSES . REFRESHES
lodismentais. Jais buvo iš
Vedėjui pastačius klausi
Chicagos: “Vyties” red. An mą balsavimui, kas prita ladelphia lietuvių parapijos kalbą pasakė prof. Senn, lima pažymėti, kad prof. per
tanas Skirius, Bronytė ir ria, kad Lietuva liktų kaip kasmet sutartinai mini Lie- šveicarietis, bet Lietuvą daug kukliai pasakė, kad
nepriklausomybės, mylįs. Po kalbos padaryta nieko Lietuvai negalėjo duo
Mariutė Piliponytės. Iš Ke- dabar yra — okupantų glo tuvos
nosha: J. Kasputis, F. Jan boj, nebuvo nei vieno balso. šventę, paeiliui kiekvienoj I rinkliava pabėgėliams šelp- ti, profesorius tarp lietuvių
kauskas, C. K. Braze, Povi- Vedėjui paklausius, kurie parapijoj. šiais metais mi ti; surinkta kelios dešimtys jaučiasi ir šiandien laimin
ŽYMIAUSIOJE. SENIAUSIOJE IR TVIRCIAUSIOJE
lauskai ir Genočių šeimyna. pritariat vedimui kovos at nėjimas buvo suruoštas šv. dolerių (58). Minėjimas už gas ir nuoširdžiai padeda
LIETUVIŲ ĮSTAIGOJE!
Iš So. Milvvaukee: J. Urla- gavimui Lietuvos nepriklau Jurgio parapijos salėje. Gra baigtas visų sugiedotu tau lietuviams ir čia Amerikoje.
Tai nėra tušti žodžiai, bet 44 metų pastoviu įstaigos gyvavimu
kio šeimyna, B. Pūkis ir G. somybės, iškilo visos ran žiai dekoruotoj scenoj mi tos himnu. Išsiskirstė pasi
Prof. Senn savo kalboje
įrodyti Faktai!
t
Mitkienė su sūneliu Algir kos. Po atgavimui Lietuvai nėjimą atidarė kun. Bagdo- ryžę dirbti, kovoti dėl Lie pasakė kai kurių minčių to
Keistuto bendrovė, kaip ir mūsų tauta, yra sukurta ant tvirčiau
du.
I nepriklausomybės rinkta au-1 nas’ Pasa^ydamas įžangos tuvos.
limesnio
lietuvių veikimo
sių pagrindų, kuriuos saugo ir nuolat tvirtina gyvenime patyrę
i kos Sekantieii aukoinR . žodi ir džiaugdamasis, kad
pačių Taupytojų rinktiniai vyrai.
Pažymėtina,
kad
šventės
reikalu,
kad
galėtų
atgauti
Perstatoma kalbėtoja M. K0S’
auK0J°- b. i s______ ,
®
_
Žemiau telpanti lentelė kiekvienam aiškiai parodo, kokią pinigų
Pūkis iŠ So. Milwaukee $5. Į taiP Sauaiai ausirinko Uetu- išvakarėse per Antano Dzi Nepriklausomybę. Pirmiau
Piliponytė, kuri tik ką su
sumą galite sutaupyti sulaukę 65 metų amžiaus, jei reguliariai
Po $3.00: Malitonas Balse- viai laisvai min8ti sav° TS' ko lietuviškos radio progra sia pabrėžė, kad Lietuvos
kas mėnesį taupysite ir savo pinigus laikysite KEISTUTO ben
grįžus iš Lietuvos, pasipuo
vynės šventę, kai Lietuvoj mos pusvalandį taip pat pa-1 Nepriklausomybės
vičius
ir
T.
Petkienė.
Po
$2:
atgavi

drovėje neliesdami gaunamų 3Mi nuošimčių.
šus tautiniais rūbais. Ji bu
tai tik slaptai ir bijodami minėta
Stasys
Šepikas,
Stasys
StatNepriklausomybės mas nesurištas su karo pa
vo nuvažiavus į Lietuvą mo
Pinigai ku
galės daryti. Parapijos cho sukaktis, pasakyta pritaiky baiga, nežiūrint kas laimė
kevičius
ir
Ona
Sokelienė.
rtinis galite
JCSŲ DABARTINIS AMŽIUS
kintis lituanistikos, bet, osutaupyt Ilgi
ras ir visi susirinkę sugie ta kalba ir duota muzikos.
Po
$1.00:
G.
Mitkienė,
M.
tų Vokietija ar Anglija, nes
05 m. amž.
30 | 32
34
36
38 |
40 ]
45
50
kupavus rusams Lietuvą, tu
dojo Amerikos himną, Lie Panelė Ausevičiūtė, Lietu
$ 5.000 S 6.091$ 6.73 $ 7.47 $ 8.37 $ 9.30|$ 10.45 $ 14.41 $ 27.14
Aginskienė,
J.
Kasputis,
P.
laimėtojas nenorės dėl Lie
10,000 12.19! 13.47 14.94 76.G3 18 G0| 20.90
rėjo grįžti atgal į Ameriką.
42.28
28.82
tuvos himną. Pažymėtina, vių Muzikos Mokyklos di
15,000 18.28! 20.21 22.41 24.95 27.901 31 36
63.42
43.23
Vasiliauskas,
p.
Daukša,
V.
tuvos pradėti naujo karo su
Vaizdžiai apipasakojo, kaip
20.000 24.38] 26.95 29.89 33.27 37.2O| 41.81
51.65
84.57
kad
minėjime
dalyvavo
pa

25,000
30.47| 33.69 37.36 41 59 46.51| 52.27
72.06 105.71
Lietuva atgavo Vilnių ir Liulevičius, Ona Dokšienė, rapijos jaunuolių orkestras, rektorė, per savo sekmadie Rusija. Amerikos santykiai
30,000 36.57| 40.42 44.83 49.91 55.81| 62.72
86.47 126.85
40,000
48.76]
53.90
59.78 66.55 74.41] 83 63 115.30 169.14
kaip lietuviai vedė kovą su J. Simonavičius, Močiutė visi orkestrantai uniformuo nio radio valandėlę gražiai' su Rusija irgi gerėja, todėl
50.000 60.95| 67.38 74.72 83 19 93.021 104.54 144.13 211.42
prisiminė Lietuvos Nepri ir iš Amerikos
susilauks
endekais lenkais dėl pamal- Kumpienė, Ag. Zizminskaiti,
kaip
Lietuvos
kareiviai
įsigykite nuosavus namus pagal mūsų ilgamečio išsimokėjimo planų
dų bažnyčiose ir komunistų tė, V. Piepolienė, M. Kaspa atrodė, o kad užtraukė lie klausomybės šventę; mokyk karčiausių nusivylimų, to
elgesį dabar su lietuviais raitis, M. Berenienė, B. Vaič tuviškas melodijas ir mar los mokinių muzika, dekla dėl nereiktų nustebti, jei
kus, P. Navickienė, S. Grimacija. Lietuvių tautiškoji kartą išgirsime, kad mes ne
Lietuvoje.
šus, tai salės lubos kilnojo
malis,
B.
Balčikonienė,
F.
galime atvirai kovoti su Ru
Šv. Cecilijos parapijos cho
3236 South Halsted Street
si, tikrai pasigerėjimo ver grupė taip pat turėjo LieJankauskas
ir
J.
Kančius.
ras padainavo šias dainas:
Tel. Calumet 4118
Chicago, Illinois
fas jaunuolių orkestras. Cho tuvos Nepriklausomybės mi sija už Nepriklausomybę Amerikoje, kaip dabar daro
JOS. M. MOZERIS, Sekretorius
“Tas brolis”, “Kariuomenės Po 50c: O. Glebienė, V. Ka- ras taip pat pagiedojo liau- nėjimą.
St.
me, nes Rusija tardamosi
marsas , Važiavau dieną”! P°čius, M. Tyla, A. Vasi
Kiekvieno taupytojo indėliai ligi $5,000 apdrausti Federallnčj įstaigoj.
liauskas,
F.
Povilauskas,
J.
su
Amerika
reikalauja
pri

ir “Sesutė širdelė”.
pažinti jos užgrobimą ir už
Antru kalbėtoju buvo A. Urlakis ir J. Darkintis. Vi
Skirius, kuris pasakė įdomią so au^U surinkta $43.25. Už
drausti Amerikoj lietuviams
THINGS THAT NEVER HAPPEN
kalbą
Į programas ir pelnas vakaagituoti prieš Rusijos groJaunuolių choras, vado- ro $100.15. Viso $143.40.
J buoniškumą. Lietuvos liki
Pinigus J. Cimonavičius
mas bus sprendžiamas Eu
vystėj Adolfinos Grimalieropoj, ne Amerikoje, Lietu
nės, išpildė “Kur tas šalti- | pasiuntė Lietuvos konsului
nelis” su solistais Reimondu , Petrui Daužvardžiui vediva atgaus Nepriklausomybę,
Pirmiausia
profesorius garbingos ir didžios lietumui
kovos
atgauti
Lietuvai
kai subyrės Sovietų Rusija.
Kručiu ir Virginija Tylaite;
Senn
pasidžiaugė
gražiu
vių
tautos.
“Grybai” su solistais Izido nepriklausomybę.
Todėl daugiau reikia dirbti
Buvom iškėlę obalsį sudė šventės surengimu, parapi
Prof. Alfred Senn yra
rių žičkum ir Petronėle šimjų bendradarbiavimu, choro šveicarietis, kuris su lietu Europoj, Šveicarijoj, Švedi
kiūte; “Prirodino seni žmo- ti aukų $500.00. Pradžia pa
lietuviškumu. Toliau nuošir viais susipažinęs 1918 me joj, Anglijoj ir kitur. Di
neš” su solistais Danute daryta. Einama sutartinai
dų žodelį tarė angliškai jau tais, t. y. tais pačiais me džiausias darbas teks atlik
Kasparaitytė ir Kaziuku ir vieningai išpildvti duotą
nimui, ypač orkestro jau tais, kai Lietuva^paskelbta ti lietuviams pasilikusiems
Grimaliu; “Oi, gražus, gra garbės žodį. Štai, kovo 1 d.
nuoliams, kurie gali jaustis Nepriklausoma. Su prof. Lietuvoj. Kaip anais sun
žus rūtelių darželis” su so 7:30 vai. vakare lietuvių pa
laimingi ir turėtų kuo pasi Senn dirbo Lietuvai prof. kiais laikais daugiausiai pa
liste Rūta Tylaite. Dainuo- rapijos svetainėj, 815 Park
sidarbavo Lietuvoj gyveną
jant šias dainas, scena ir Ave., atvažiuoja rodyti pa- didžiuoti būdami lietuviai, Niedelmann ir prof. Eretas. inteligentai, tikri lietuviai,
sako
vaidylos atrodė šitaip: “Kur veikslus iš Chicagos K. Mo sūnūs ir dukterys tokios “Pažinęs lietuvius”,
taip ir dabar, nežiūrint sun
prof. Senn, “pasiskyriau užtas šaltinėlis” — čiurlenan tūzas. Protarpiais išpildys
kumų ir kalėjimų, bei kitų
padalį. jų vardu tarti širdingą
____ ___
.
davinį ginti Lietuvos reika- persekiojimų, Lietuvoj pasi
tis šaltinėlis, “Grybai” — iš koncertinę programos
programos pii yto- jug
Nepriklausomybę”.
augę grybai ir silpna bobe dainininkas Jonas Urbonas. e
jams,
kalbėtojams,
darbinin
XT
T
.
.
.
... likę daugiausia galės nu
.
. . , ,
. .1 Nors Lietuva buvo pasiskel- dirbti Lietuvos vadavimo
lė raudama juos sugriuvo. Kviečiami lietuviai skaitlin- ’
kams ir visai dalyvavusiai,, . XT
...
, . .
“Prirodino seni žmonės” —i gai suseiti: pamatyti gra......... ... .
/
I busi Nepriklausoma, bet dar darbą.
publikai. Visiems, kūne pn-, ....
.. . ..
, , , .
jaunas bernelis pasipuošęs žios Lietuvos paveikslus, ....
,
’ .
. reikėjo gauti kitų valstybių
aidėjo auka ar darbu pne
Amerikiečių uždavinys: 1.
vedybų rūbais; “Rūtelių dar Kviečiame atvažiuoti ir kai
pripažinimą. Todėl tie Lie
vasario
16 d. suruošimo iš
lelis” — Rūtelė Tylaite iš- mynus kenošiečius ir somiltuvos prieteliai šveicariečiai Aukoti ir tomis aukomis pa
kilmių
ačiū.
stengėsi įtikinti kitas val remti nelaimingus pabėgė
dygusias gėleles laistė, kad vaukiečius.
Turiu garbės visų draugiM. Kasparaitis stybes, kad Lietuva verta lius, bet nebūtinai kiekvie
jos žaliuotų.
SENA I ORIAI DENI \( IJl OJA LEASE-LEND RILIŲ
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Keistuto Savings & Loan Association

Prof. Senn, Pennsylvanijos Universiteto
Profesoriaus, kalbos, pasakytos Lietuvos
Nepriklausomybės minėjime Philadelphijoj,
svarbesnės mintys
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lei neprašomu tai padaryti Ir neprlaluin'luinu tam tiks
'ui pašto ženklų. Kedakciia pasilaiko aau teisę 'ausyti
tr trumpinti visus priaiųatua rašius ir ypuO korcspou
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu piašo ta
šyti trumpai ir aiškiui (Jei galimu rušomaja mašinėle,
paliekant didelius tarpu* palaisvinu rns versti"" not*

mlkoa ar asmeniškumų.
'alkraštin nededamo*.

Pasenualoe korespondencijos

— s —

Entered aa Second-Class Mu.ter Mm t h 31, 1016
Chicago, Illinois, Under the Act of March 3, 1879
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Gavėsime
Geri, dori krikščionys kiek galėdami
stengiasi daugiau gerų darbų padaryti ir
savo sielos reikalams ir artimo gerovei
Pasninkas priklauso prie tų gerų darbų,
kurie stiprina mūsų pačių valią, tiria mū
sų drausmingumą ir patvarumą, turtina
sielą.
’
>•
Pasninkavimas yra naudingas ir reika
lingas ne tik religiniu atžvilgiu, bet ir svei
katai dažnai būtinas.
Šio krašto miestų gyventojams gydyto
jai dažnai nurodo ir statistikos duomeni
mis įrodo, kad
dėl persivalgymo, persigėrimo ir, aps
kritai, dėl nepajėgimo susivaldyti ser
ga daug žmonių. Dėl tos pačios prie
žasties daug ir išmįršta.

Toms nesveikatingumo priežastims ša
linti gydytojai duoda receptą — mažiau
valgyti mėsos, riebalų, daugiau pasnin
kauti.
Šie žodžiai labiausia taikomi tiems, ku
rie nedirba sunkaus fiziško darbo ir per
tekliuje gyvena. Kas kita yra su fabrikų
ir laukų darbininkais ir su tais, kurie ne
turte gyvena.
Katalikų Bažnyčia į tai rimto dėmesio
kreipia. Ji daro išimtis darbo žmonių šei
moms ir ligoniams. Duodama palengvini
mai ar visai, reikalui esant, nuo pasninkiį
paliuosuojama.
Šią gavėnią reiks gavėti ir pildant Baž
nyčios įsakymą ir jungiant
pasninką su gilia malda už pasaulio tai
ką, už pavergtųjų tautų išgelbėjimą, už
persekiojamuosius krikščionis.

Mes čia, Amerikoje, gavėsime šią gavė.nią, turėdami galvoje ir tą, kad daugelio
pasaulio kraštų milijonai žmonių didžiau
sią skurdą kenčia ir badauja, daug kon
centracijos stovyklose merdi, kalėjimuose
pūva ne dėl savo kaltės, bet dėl Kristaus
ar savo tautos reikalų.
Ir mes, lietuviai, neužmiršime per šią
gavėnią phsninkauti ir melstis
bolševikų pavergtosios Lietuvos ir per
sekiojamų, kankinamų jos žmonių in
tencija.

Šiemet daugiau gavėsime, kad nuo mū
sų stalo likusį trupinėlį, kitą galėtume
skirti vargstantiems Lietuvos pabėgėliams
sušelpti ir savo brolių ir sesučių išlaisvi
nimui iš kruvinos bolševikiškos vergijos.
Tebūnie ši gavėnia mūsų sielų, mūsų
valios, mūsų sveikatos sustiprinimo lai
kas ir mūsų pasninkas, maldos, visi geri
darbai tepalengvina Lietuvos kančias.

Browderio Vieloj
Earl Browderis, Amerikos kok.unistų
vyriausias vadas, savo partijai kai maz
gote per veidą pliaukštelėjo. Jisai palai
kė artimus ryšius su Maskva, važinėdavo
pats* savo šefui Stalinui raportus išduoti.
Važinėdavo slapta. Dėl to klastavo pasą.
ir už tat keturiems metams į kalėjimą at
sisėdo. Tas įvykis šio krašto komunistų
veikimui didelį smūgį uždavė.
Pasirodžius, kad kalėjime esant Bro vderiui nepatogu komunistams vadovauti.
Jis
savo vietoj komunistu priešakiu pasta
tė taip pat sėdėjusį kalėjime triukšma
darį turtuoli Robertą Minor.

Naujasis komunistų vadas yra kilęs iš
turtuolių šeimos. Spaudos pranešimu, daug
kartų yra sėdėjęs kalėjime. Plačiai pagar
sėjo riaušių ir triuksmavimų vadovavime.
. .Į tą Minorio rekordą, matyt,
Stalinas atkreipė dėmesį ir davė savo

Niekam nėra paslaptis, kad viso pašau-'
lio komunistų vyriausiu vadu yra Stali
nas. Jisai vadovauja ir Amerikos komu
nistams. Dėl to, kaip pranešama, tik su
Stalino sutikimu Minor galėjo atsistoti
ton vieton. Visų kraštų komunistų vadai
yra skiriami tik su Maskvos žinia.
Reikia tik stebėtis nepaprastu Dėdės
Šamo gerumu: jisai leidžia savo žemėj
veikti tokiai politinei partijai, kuriai vadovauja Svetimos valstybės diktatorius ir
kuri darbuojasi svetimos valstybės naudai, dėdama pastangas sugriauti veikiančia
io3 vietoi
čią demokratine
demokratinę santvarka
santvarką ir jo3
vietoj
įvesti komunistišką ir visą krašto kon
trolę pavesti ne kam kitam, bet Stalinui.

Trečiadienis, vas. 26, 1941

ŠAUKIAMĖS DANGAUS
PAGALBOS

Šv. Kazimiero šventė. - Išpildėme pusę
kvotos. - Vajus pratęsiamas. - Kongresas
1941 m. rugpiūčio 1 d. Marianapoly.

Nekartą mūsų tautos va- centro valdybos susirinkime
dai spaudoje ir gyvu žodžiu buvusiame vasario 15 d.
susirinkimuose konstatavo Brooklyn, N. Y., nutarta
vaizdas? čingis Chanas mėg
PO
SVIETĄ
liūdną faktą, kad mūsų tau- Lietuvai Gelbėti Fondo va
davo iš nukautų priešų kau
ta yra iaūai dideliame pa- jų varyti toliau. Dar ir mū- PA
A IR II
kolių sustatinėti piramides.
__
....
> n -a •
__
*
/
U!
1X1 vz
vojuje. Okupavęs Lietuvą sų kalbėtojai prakalbų marš
Jeigu kada nors bus nustaamžinasis mūsų tautos prie ruto nėra užbaigę. Be to,
Be abejojimo, daugelis ta- tytas tikrasis skaičius ausas yra užsimojęs ją visiš daug
vajaus rajonų ir pas- vorščių bus girdėję, ar skai- kų, kurios žuvo nuo bolšekai sunaikinti. Atejistinis kirų
parapijų bei kolonijų tę, apie mongolų antplūdį vizmo ir “genialiojo” StaliMaskvos komunizmas ėmė Savo
kvotos dar neišpildė. Rusijoje. Čia nėra tikslas no orientališkožiaurumo,
si biaurių priemonių išrau- Pratęsiant vajų, bus duoda- pasakoti 13-tojo šimtmečio tai iš kaukolių ir gi būtų
šio krašto komunistai šaukia “liaudies
suvažiavimą, kuris būsiąs balandžio mė= ti iš Lietuvos žmonių bran- ma proga visoms kolonijoms pradžios istoriją. Prisimin- buvę galima sustatyti aukšgiausįjį jų turtą — tikėji- savo tautinę pareigą atlik- kime tik, kad iš rytų Mon-1 čiausias piramides,
nėšio pradžioje.
Suvažiavimo šūkiai gana gražiai skam mą, kuris mūsų tautą šimt- ti. Tad, darbuokimės toliau, golijos minėtam šimtmetyTemudžin-čingis
Chano
ba. Jo tikslas — griežtai pasipriešinti prieš mečiais išlaikė gyva. Tautos: Šiomis dienomis gauta au- je pakilo mongolų giminės, vardas yra įėjęs į istoriją
užsimojimus Ameriką įtraukti į karą. At vadai pūdomi kalėjimuose, kos Lietuvai Gelbėti Fondui i žinomos totorių vardu, už
kaipo pasibaisėtino valdovo.
sišaukime sakoma, kad, girdi,
šaldomi Sibire ir kitokiomis iš šių vietų:
kariavo ne tik šiaurės KiStalino-Džugašviii vardo lau
mūsų darbo unijos užpuldinėjamos, tei- žiauriomis priemonėmis yra
Baltimore, Md., šv. Alfon niją iki* pat Korėjos, bet ir
pats likimas!.
se. streikuoti atimama, farmeriai veja- žudomi. Dešimtimis tūkstan so par. $225.00. Stumbiau- kitą didelę Azijos dalį iki kia tas______________
mi lauk nuo savo žemės, kainos kyla... čių jaunuolių— lietuvių tau šieji aukotojai: gerb. kun. Persijos bei Indijos, paskui* XT i •
J
j
> r
Nesykį as esu padėjęs
Būt kas kita, jei šiuos žodžius būtų ra- tos žiedų prievarta išveža- J. Lietuvninkas $25.00: po
gi per Kaukazą ir Kaspijos
,
. ,
, , . , ,.
šę ne komunistai, bet kiti. Komunistams
’ .5
"
*
į
j
T
i .
....................
v .
i ant savo delno, kad juoktis
žmonės netiki ir negali tikėti. Jie čia kaI.,ma 1 Rusuos gilumą, kad .10.00 - kun dr L. Men-Į juros -------------pakraščiai. įsibrovė
žmogui labai sveika. Geras
ir ją pa
ba apie laisvę, bet jų valdomam ir kon-: Prazud>'tl Juos mus« tauta1' dehs
kun' A- Dublnakas' tų laikų Rusijon
. .
,
juokas tai kaip svaras portraliuojamam krašte Sovietų Rusijoj tos!sis tautos žudymo darbas Tuo būdu baltimoriečiai lie- vergė Totoriai išlaikė Ru-i -.
o
. .
.... .
ciapo. Sakoma, kad net ir
pagreitinamas lietuvių tuviai katalikai savo kvotą siją savo valdžioje daugiau
.
,
...
. , ,.
, ,
laisvės visai nėra. Čia jie kalba apie unijų yra
., . .
...
.,
...
j-i iT
i, .
valgant
reikia juoktis, kad
|
užpuldinėjimą ir streikų teisę, bet jų val išsigimėlių, parsidavėlių ran išpildė su dideliu Kaupu. Jų kaip 250 metu.
1
1
pilvas būtų linksmai nuteikkomis.
Ir
Lietuvoj
ir
čia
kvota
buvo
$125.00.
domoj Sovietų Rusijoj unijų organizavi
Kam visa tai primenama ? tas imtis savo darbo.
mas yra visai uždraustas, o apie teisę strei jos išeivijoj Maskva turi pa- i Worcestcr, jjass., Sv. KaO, štai, kam: likimo ironi- 1 Kad juokas yra sveika,
kuoti ir kalbos būti negali.
pirkusi visą eilę agentų, lie- zimiero par. per gerb. kun.
Šiandien Rusijos darbininkas ne tik tuvių, kurie padeda Mask- A petraitį prlsluntė viso. ja, matyti, norėjo, kad rau- visi pripažįsta. Štai, “Pietų
donasis Maskvos caras Sta-, Amerikos Žinios” taip pat
streikuoti negali, bet jam ir pasiskųsti vai naikinti mūsų tautą.
mjs progomis surinktų au.
lin ir barbariškos mongolų rašo:
apie savo baisius vargus, apie išnaudo
Atsižvelgiant
į
šiuos
ir
kų
$205.00.
Pridėjus
paties
imperijos įkūrėjas Čingis
“Juokas, nuo nežymaus
jimą nėra valia.
kitus
tautos
gyvybei
pavo,
klebono
anuo
kartu
prisiųsAtsišaukime komunistai sako, kad čia
Chan turėtų tą pačią vardo šipsnio ligi stipraus kvaitufarmeriai nuo farmų vejami. Neteisybė. jus, Lietuvos sūnams ir dūk-1 tą asmeninę fondui auką, reikšmę. Kaip žinoma, Sta- lio sukrečia kūną. Nežinai,
Pasižiūrėkit, ponai bolševikai, kas darosi terims tenka ne tik dirbti iš Šv. Kazimiero parapija dus lin yra pasirinkęs savo var-1 kas tai yra, nežinai iš kur
jūsų idealizuojamame “rojuje”, Rusijoj. visų savo pajėgų ir aukoti sukėlus virš šešių šimtų do- dą nuo “plieno.” Tuo tarpu jis ateina, o vis dėl to žino
Ten ūkininkai žemės visai nebeturi. Visi savo paskutinius centus tau- lenų ir savo kvotą trigubai Čingis Chano ankstybesnis
me, kad juoktis yra sveika.
ūkiai yra Maskvos komisarų nuosavybe. tos gelbėjimui, bet ir
išpildžiusi.
Į vardas buvo Temudžin, kas
Tiesą pasakius, žmogus
Komunistai savo atsišaukime, kuriuo
dangaus
pagalbos
šauktis.
Worce9ter
»
Mass.,
Aušros
totoriškai
reiškia
“
geriau-!
su
sąmojum, žmogus, kuris
kviečia “liaudies suvažiavimą”, kalba apie
Vartų par. per gerb. kun. sias plienas.” Tuo vardu jis; sugeba garsiai ir nuoširdžiai
tai, kad Amerika jokiu būdu nestotų į karą. Tai gerai. Bet neužmirškime, kad taip
Šventųjų tarpe, danguje, k. Vasį prisiuntė $48.11. Ji 1203 m. buvo
paskelbtas! juoktis, dažniausiai yra švajie daro ne dėl šio krašto gerovės, ne dėl Y^ime ie uvių au os g o įrgį kvotą su dideliu kaupu mongolų valdovu, o tik po rios sąžinės ir nekaltų min
beją, garbingąjį Lietuvos
taikos, bet dėl to,
kelerių metų Karakorume čių žmogus. Jis yra ir pati
Rochester, N. Y., lietuviai pasivadino
kad nenori išeiti prieš Hitleri, su kuriuo kunigaikštį šv. Kazimiėrą,
Čingis Chanu kimesnis, negu susiraukėlis,
jų vadas Stalinas kelis kartus pasibu- kuris jau nekartą praeityje per gerb. kun. J. Bakšį pri (kas reiškia: galingiausias mėgstąs žiūrėti paniūromis.
’ čiavo ir sutarė bendrai triuškinti pašau- > yra atėjęs mūsų tautai į siuntė fondui $131.00 ir sa valdovas).
“Geras juokas ve*čia veiklio demokratiją ir mažesniųjų tautų lais- pagalbą ir ją užtaręs pa: vo kvotą jau užbaigė, tačiau
Kaip matome, čingis Cha-! ti tokius žmogaus organus,
vę ir nepriklausomybę.
Aukščiausiąjį. Jis ir dabar, rinkliavą ir toliau dar veda.
Iš visko aiškiai galima suprasti, kad tas neabejojamej, padės sa JĮ Providenee, R. I., lietuviai no ir Stalino pavardės turi kaip širdis, plaučiai, liaukos,
komunistų šaukiamas “liaudies suvažiavi tautos žmonėms laimėti žūt katalikai, gerb. kun. Vaite tą pačią reikšmę. Temudžin tulžis, skilvis, padeda tiems
mas” yra ne kas kita, kaip tik skaudus būtinę kovą, išlikti gyvais
kūno ir Federacijos skyriaus buvo nukaldintas iš geriau organams rodyti daugiau
liaudies klaidinimas ir prigaudinėjimas. tautiniu ir religiniu atžvil
pasidarbavimu surinko $82. sio plieno, o Stalinui tenka veiklos, pagreitina tekėji
Po visų tų atsišaukime surašytų gražių
mą gyslose, dilgina organiz
giu, išlaisvinti Lietuvą iš Westville, III., per dr. Al. tenkintis paprastu plienu.
šūkių slepiasi kruvina Stalino ranka, sie
Bet ar tik pavardės tos mo atsparumą ligoms. Gy
kianti pasmaugti Amerikos žmonių laisvę žiaurios ir kruvinos vergi Račkaus prakalbas surinko
jos.
ir per Justą Karpiūtę pri pačios? Žinant iš istorijos dytojai mano, kad juokas
ir gerovę.
ir pailgina žmogaus gyveniŠi kolonija Čingis Chano žiaurumą
Šv. Kazimiero Dienoj siuntė $71.65.
;
ištisos
eilės
valstybių
kul
 mą.
— kovo ketvirtoj — mes kvotą su kaupu išpildė.
ų
Indiana Harbor, Ind., Šv. tūrų nuteriojimą bei sušaukiamės į Lietuvos Glo
Tas nemyli savo tėvynės,
Pranciškaus par., gerb. kun. g™vimą, ar prieš mūsų akis
“Liet. Žinios” sako:
bėją, prašysime Jo būti
caro kas nemyli savosios šeimos.
» šiandie, nelaimei, tokių žmonių lietu
ir ne atsistoja Kremlio
su mumis šiose sunkiose K. Bičkausko rūpesčiu
vių tautoje atsirado šimtai. Lietuvių tė
veikėjų uoliu pasidaroavimu
valandose!
vų vaikai — sūnūs ir dukterys — par
kvotą išpildė, surenkant $70.
Ir minėti, berods, nerei
sidavė svetimiems. Spiovė j visa kas sa
Los Angeles, Cal., gerb.
va, jie. parsidavė priešui — kaimynui, kia, kad šiemet ypač visur prel. J. Maciejausko pasi
atkviesdami jį į mūsų tėvynę, kurią reikia tinkamai minėti šv.
darbavimu sukelta $51.13.
priešas pavergė, apkaustė geležiniais: Kazimiero šventę. Visur,
vergijos pančiais. Jie nuskriaudė nė vie kur tik galima, reikia su* Nuoširdžiai sveikiname šio
ną lietuvį, ne vieną šeimą, bet visą lie rengti prakalbas ir ta pro miesto lietuvius, kurie de
tuvių tautą panardino nelaimėje, skur ga parinkti aukų didiesiems į dasi prie lietuvių tautos rei
kalų, nors ir toli būdami nuo
de ir išnaikinime.
Lietuvos gelbėjimo darbams
Gaila tos vargingos tautos! Bet ji vėl
lietuviškųjų centrų.
atsigaus, išėjusi vargo mokyklą. Per vėsti ir Lietuvos pabėgėlių
Rockford, III., gerb. kun.
kančias ji į garbę pakils: vėl atgims ir šelpimui.
K. Juozaičio rūpesčiu su
IN ifS LATEST FUGHT FROM SEATTLE
bus laisva, nepriklausoma. Bet daugiau Pusę kvotos išpildėme
(2.100 MILĖS) REACHED AN AVERAG E SPEED
rengtos prakalbos ir surink
sia gaila tiį Lietuvos sūnų, kurie suvai
OF 232 MILĖS PER HOUR. IT’S A US.ARMY
Nuo Lietuvai Gelbėti Fon ta $50.16.
dino išdavikų vaidmenį,
kurių vardą
1 i BOEING 299 LjONG RANGE BOMBER_______
Chicago, III., šv. Mykolo
ITHIS SHIP IS PROBABLY THE DEAPllFST
kraujuje ir ašarose pasriuvusieji lietu do vajaus pradžios ligi šios
par.
gerb.
kun.
J.
šaulinsko
dienos Lietuvos reikalams
DEFENSE WEAPON WE HAVE Z
viai amžinai prakeiks!
ir
V.
Rėkaus
pasidarbavi

Bet yra motina Lietuva, kuri myli surinkome penkis tūkstan
kiekvieną, nors ir paklydusį, sūnų ir čius dolerių. Tai bus pusė mu sukelta $38.5..
i V
, POLICE FObnP
AGED B, SON OF A V/EALTHY
Chicago,
III.,
Dievo
A
p,
laukia jo grįžimą namo, pas savus.
ONT.
tos sumos, kurią užsibrėžėMERCHANT IN AN OLD
--------------j me surinkti. Kaip gerai ži- vaizdos par., gerb. kun. A. Į
ABANDONED BARN HERE,.
TRAINING FLEAS FOR A
Dr. Kazys Pakštas, kuris šiame semestre nom> buvom užsimoję per Martinkaus ir Fed. skyriaus
FLEA CIRCUS—. HE HAt>
profesoriauja Kalifornijos Universitete, vajų sukelti dešimtį tūks surengtose prakalbose sūdė-1
BEEN MISSING +B HOURS,
Los Angeles, Cal., plačiai garsina Lietu
ta fondui $30.00. Be to, drau’
HIS WEALTHY PARENTS
tančių dolerių.
vos vardą ir anglų spaudoj ir mokslinin
BELIEVED THAT HE HAD
gijos
sumokėjo
$9.00
Fedc!
Kadangi ligi kovo 4 d. virš
BEEN K,r.........
kų tarpe. Vasario 16 d. proga pas jį lan
racijai duoklėmis.
minėtos
sumos
dar
nesurin

kėsi laikraščių raporteriai ir įdėjo jo pa
kome,
dėl to Federacijos
(Tęsinys 5 psl.)
reikštas mintis.
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NAUJA UNIFORMA ARMIJOS PARAŠIUTININKAMS
Al. Rachmanova.

Naujų Žmonių Fabrikas

VIENO TIESOS IEŠKOTOJO
VIEŠA IŠPAŽINTIS
i sos ieškote ir ją atrasite.
Dievas yra Tikrosios Tiesos
— Bandžiau surasti šim- . Židinys, — Tikroji Pašau
tą; . procentų
a ■
.....
.
. išalkusiai savo lio Šviesa,
ir kiekvieno zmosie ai reikalingo, dvasinio gaug teisių apgynėjas! Pamaisto literatūroje, dailėje
uj ke|jo
Tie.
ir moksle. Bet ir čia tas
......
, .
1 są Dievas atsiuntė zemen
pats. Kokią vertę turi tie o
o.
T.
v .
T.
. .
...
Savo Sūnų, Jėzų Kristų. Jis

(Užbaiga)

Romanas
II Tomas

w

Išvertė Ant. Pauliukonis
(Tęsinys.)

%
Tik prieš rytą trumpai sumerkė akis, bet nė mie
visi pasiekimai, jeigu žmo...
.
gas neatnešė laukiamos paguodos ir ramybės. Atsikė’ė
.
...
yra Dieviškasis Mokytojas,
gaus mintys ir kilnesnieji
...
,
tartum sudaužyta. Turėjo stengtis iš paskutiniųjų, kol
.
.... paskirtas vadovauti ir mo
jo troškimai, yra nuolatiniai
sutaisė vyrui ir vaikui pusrytį, ir kai galų gale draugas
kyti visas pasaulio tautas,
blaškomos ir ardomos abe
Vladimirovas išėjo į įstaigą, ji pavargusi sudribo be
dvasioje ir tiesoje”.
jonių bangų? Juk jose žmojėgų šalia mergytės lovelės.
gaus siela, - tai be tinklu ~ Koks iSdidus Katalik«
Jei kas tikėtų, kad žmogų galima taip lengvai pa
ir
įrankių žvejas, ir šūdam Bažny4ioa pasigyrimas! Būdaryti kitokį, negu jis iš tikro yra, labai klystų! Taip
žyto, skęstančio laivo mary- tinai turiu sužinoti, argi vi
galvojo Tania, žiūrėdama į savo mažytę, kuri žaidė su
neris (jūreivis), kur yra tas sa tai, yra tikra tiesa, kas
kojytėmis ir linksmai žvalgėsi į dangaus mėlynę.
gyvybės vanduo ir gaivinan- čia skelbiama? — išpradžių
Draugas Vladimirovas į Tanios gyvenimą įsiveržė
Moji manna, apie kurią Se- senu savo !Bltikinlm» Pamakaip viską naikindamas piktasis demonas, ir ji pasiryžo
no Testamento Biblijos ra- iniau sau- Perskait«s U P»jį sutikti su švelnumu, kantrybe ir kūrybiška meile. Bet
(“Draugas" Acme telephoto t
šytojai sako, kad Sutvėrė- kv*eBm$*
kad kas būtų žinojęs, kaip sunku jai kartais būdavo šitą
Paoficieriai (seržantai) Edgar F. Dodd, Memuel T. Pitts, Robert L. May ir William jas yra parūpinęs Savo tva-1 — Tuo pat laiku, per visą
pačios užsidėtąją priedermę vykdyti!
N. King (iš kairės į dešinę), 501-ojo paraši utininkų batalijono, Fort Benning, Ga., nau
riniams? Aš ilgai ir uoliai pasaulį nuskambėjo liūdna
Visuomet, kai tik našta, rodės, pasidarydavo Aebe- jose parašiutininkų uniformose.
jų ieškojau, visokiose “Mi- žinia: “Romoje mirė Popiepakeliama, ji skrisdavo mintimis į laimingus kūdikystės J____________________
sijų” ir “broliškumų” sektų žius Pijus X”. Nors ir negerb. kun. J. Kasakaitis rūlaikus. Rodos, paima ją už rankos geroji dvasia ir veda
bažnyčiose. Dėjau visas sa- buvau katalikas, tačiau tą
i pinasi, kad toji kolonija ir
į tolimą kraštą, kur pralėkė jaunos dienos, kur gali is
vo pastangas, kad surasti žinią išgirdus, mano protesatsiminimų pasiimti gyvenimui naujų jėgų. Atsiminimai
'i visas Wyoming klonis / ■
savo sielai čia, žemėje, ra- tantiškose akyse pasirodė
i dvigubai kvotą išpildytų.
užliedavo Tanios sielą kaip kokia magiška jėga, todėl
(Tęsinys iš 4 pusi.)
mybę; tačiau smarkiai nu- ašaros, Slapta ir aš savo širji sąmoningai, o gal ir nesąmoningai stengėsi iš pat pra
Yra ir daugiau surinktų
sivyliau!
dy prisidėjau prie viso paBinghamton, N. Y., P. Pet kolonijose pinigų, bet dar
džios, kad jos mažytė matytų gyvenime kiek galėdama
Jei
man
reikėtų
nurodyti
Knygos. kurios daug pasakė šaulio Rymo Katalikų Baždaugiau šviesos ir kad vėliau, užėjus sunkiai nevilties ar rauskas prisiuntė $25.00. i fondo centrui neprisiųstos.
nors
vieną
instituciją,
kuri
— Vieną dieną netikėtai j nyčios tikinčiųjų gedulo,
nusiminimo valandai, galėtų taip pat atsigerti iš šito Žada ir daugiau pasidarbuo- Laukiame. Primename, kad
išliks
nepakirsta
ir
sveika
mano rankosna pateko kny- j Gailėjausi jo labiausia dėl
gaivaus šaltinio, iš kurio ji dabar taip dažnai semdavo ti. Jam daug padeda gerb. čekius reikia rašyti LGF ižper
šį
pasauly
vykstantį
są

gą, kurioje buvo rašoma, to, kad jis, taip lygiai pat,
kun. K. Skripkus.
, dininko gerb. Pr. Juro varsi drąsos ir stiprybės.
myšį,
be
jokio
dvejojimo
iškad Rymo Katalikų Bažny kaip ir Dieviškasis jo Mo
Philadelphia, Pa., Šv. Jur- du ir siųsti sekretoriui —
Tania atsiminė, kaip ji, būdama maža mergytė, mėg
tiesčiau
ranką
į
Romos
Ka

čia, ir jos skelbiama krikš kytojas, Jėzus Kristus, bedavo vienų viena bastytis po didelį sodą ir
paskum, gio par., kurioj klebonauja 2334 S. Oakley Avė., Chicatalikų
Bažnyčią.
gerb.
kun.
Ig.
Zimblys,
ir
čionybė, — yra tikroji krikš I galiniai mylėjo visus žmoįlindusi kur nors į kertelę, kur niekas jos neužeitų, apie
viską imdavo svajoti. Taip vieną dieną nuklydo ligi tvarsurink° ’r prisiuntė fonTaip rašo Thomas Lomax čionybė. Tą knygą skaičiau ;nes!
Iš anksto skelbiame, kad
dui
$45.27.
Hunter, nekatalikas kolium gana ilgai ir atsidėjęs. Ji
tų, kurie buvo kitoje parko pusėje, ir, besidairydama į
— Trumpai po to, sekma
Federacijos
centro
valdybos
Easton, Pa., gerb. kun. P.
nistas
laikrašty
Richmond
,
mane
nemažai
nustobino
ir
gyvulius, užsikariečkino ant šieno šalinės. Šalinė buvo
dienio vakare, aš apsilan
nutarimu A. L. R. K. Fede
pilna prikrauta šviežio, kvepiančio šieno, kurio kvapsnį Garmus prisiuntė to miesto racijos kongresas šiemet Times-Dispatch (Richmond, sudomino. Vėliau gavau ir kiau į Šv. Patricijaus para
surinktas
kitų Katalikų Bažnyčios tu
Va.).
ji mėgo už viską daugiausia. Taniutė pastebėjo, kad tarp lietuvių«99katalikų
pijos kleboniją Hamilton
nn
i bus rugpiūčio 7 d., Marianarinio knygų. Jos irgi mane
šieno ir sienos yra siauras tarpas, ir ilgai nesvarstyda
To priežastis kiekvienam nemažai suinteresavo. Vie- miestely, kuriame gyvenau
Y., gerb. kun. P°U°
ma pasileido prie jo artyn. Pasidarė tamsu, oras buvo
Thompson, Conn. Tai bus turi būti aiški, pareiškia
ir aiškiai tėvui J. J. Flana iš tų knygų buvo “Die- ,
,
toks tvankus ir drėgnas; bet kas Taniutei tai galvoj? K. Strimaitis aukojo $20.00.
... .. ..
m
•,
haven pareiškiau, kad as
Omaha, Nebr., gerb. kun. svarbus ivykis- Prie kuri° Hunter. Nes Romos Katali viskoji
Išmintis . Tas veikar
Tik susyk ūžtelėjo žemyn didelis šieno plekas, atkirsda I J. Junevičius prisiuntė to turėsime
1-1—-kų tur5sime gerai
gerai. —
Pasiruošti.
Bažnyčia
su nieku neda- ,as man pasirodg, yra para. i tvirtai nusprendžiau, prummas kelią atgal, ir užvirto ant jos. Pamačius, kad neiš
—s— galės dalyvauti ro jokių kompromisų
ir šytag ne kokiems ten išrink. ti Rymo Katalikų Bažnyčios
miesto lietuvių suaukota Kongrese
vengiamai artinasi mirtis, apie kurią ji seniau niekad $10.20.
|tlk tų orgamzacijy
drau- prieš ją kovoti neįmanoma, tiesiems, ne aukštąjai ar tlkejimą’
nepagalvodavo, ją apėmė beprotiška baimė. Norėjo šauk
Waterbury, Conn.,
fotog- gljų atstovai> kurios oficia- Ji neįveikiama. Ji pergyve- vidurinei žmonių klasei, bet
— Begaliniai didelį nuoti, bet pristigo oro, į burną ir nosį pradėjo spraustis
rafė Anastazija Petrauskai13,1 P” aUSO prie e era no daugybę schizmų ir per- vįgįems žmonėms, visoms širdumą ir didžiausią kantstagarai. Tačiau jei ir būtų išrėkusi, kaip būtų galėjęs
tė aukojo $10.00.
Į^°S‘..a ’
,. a 5 ai aS gyvens JU dar daugiau. Tik kiasėmS) rasėms ir gentkar- rybę pirmuose mano uŽ3ijos šauksmas prasiskverbti pro tokias šito milžiniško
Simbury,
Conn.,
Anielė arauS13oms e J® Prie e e protu sergantieji užsimoja tems. Be kitų įvairių veika- kirtimuose man parodė tas
kapo sienas? Kad kam ateitų į galvą čia jos ieškoti,
Gust $5.00.
raC1J?S ir PnS1 eJusl°ms su kovoti prieš Bažnyčią, arba Įų, — mano rankosna pa- Kristaus didvyris, jaunas
apie tai neteko nė galvoti. Buvo ankstyvas rytas — Ta
Rockford, III., Sodalicijos mo e i me mius mo escius. griauti krikščionišką civi- pUOiė knyga: “Mūsų Tėvų kunigas. Aiškiausia tiesos
nia visuomet kaldavosi pati pirmoji —, visi dar miegojo,
lizaciją, kurią Romos Kata- Tikėjimas”, parašyta mirų- šviesa, jis veikiai išsklaidė
draugija $5.00.
Leonardas šimutis,
tad jei jos ir pasigestų, pirmiausia apžiūrėtų ežerą ir
Kirney, N.
J. BubnieALRKF sekretorius likų Bažnyčia yra taip auk- sįoj0 kardinolo Gibbons. Juo paskutinius mano abejonių
mišką, o tik paskiau imtų griozti kitur, bet tik nieku
štai iškėlusi. Tie užsimoji- ag daugiau tą knygą skai- rūkus. Jis paskyrė man lainė $5.00.
gyvu ne čia.
Kas išvyksta iš tėviškės, mai kiek paiki, tiek apgai- įįaU) juo tikėjimo šviesa ką ir vietą, pirmutinėms
Lockport, III., LRKSA 204
Kad ir kokia jauna ir neprityrusi buvo, vis dėl to
kuopa $5.00.
retai jaučia, ko jis netenka. lėtini. Kokie niekšai gali daugiau manyje augo, didi- mano tikėjimo pamokoms.
mažoji Tania jau ir tada suprato, kad yra žuvusi ir
Minersville, Pa., T. Kize- Jis galbūt tą pastebi tik Bažnyčią persekioti, bet ne- nosįt Visos Katalikų Bažny- Dabar aš pradėjau lankytis
turi su ta mintimi apsiprasti. Todėl pradėjo melstis —
vičius $3.00.
tada, kai tėviškės atsimini- gali jos išnaikinti. Stalinas £įog turinio knygos, man pa-! bažnyčion į pamaldas, ypakarštai, širdingai, iš visų sielos gelmių. Vėl staiga vir
Clinton, ind., l.. Naujo- mai pasidaro jo vėlybesnio ir stalinizmas yra vien pra- sįrodė garbingos, o jose pa-, tingai vakarais.
šum jos susiūbavo šieno masės. Ji dar kartą pasiburz
kaitienė $2.00.
gyvenimo džiaugsmu. Tie einamieji incidentai. Atei- tiekiamos apie įvairius man
— Porą savaičių vėliau,
dė kojomis, paskum neteko sąmonės. ...
Pittston, Pa., Šv. Kazimie atsiminimai yra šventenybė tyje bažnyčių varpai ir vėl rūpimus dalykus žinios, ver
1937 m. gruodžio mėn. 7 d.,
Kai atsipeikėjo, pajuto, kad ją lyti kažkoks drėg
ro par., lietuviai sudėjo Lie- net sulaukėjusiam žmogui, bus varpuojajni Kremliuje, tos didelės pagarbos, šioje Šv. Ambraziejaus šventėje,
nas, šiltas daiktas, be to, per jos veidą eina lyg karš
tuvai Gelbėt Fondui $120. 1 Juos gali jisai kartais pa- kur šiandien vyraują rau mano Tikrojo Dievo ieško aš jau klūpojau prieš alto
tas kvėpavimas. Pamėgino judėti, bet galva atsimušė
Tos vienos iš seniausių lie- juokti, bet šviesesnėse aki- donasis diktatorius. Tas pat jimo byloje.
rių ir didžiausiame savo
į kažkokį kietą daiktą. Tačiau nuo skausmo visiškai iš
tuvių parapijos klebonas mirkose jis jų ieškos.
yra
su
Hitleriu
ir
hitlerizDpąsus
pakvie
t;
m
as
dvasios susikaupime, tvir
siblaivė ir, apsidairiusi, pamatė, kad lindi arklių ėdžio
mu. Tai viena pasauly in_ Kaip tik tuo laiku, Tė- tai atsižadėjau herezijos
se. Vadinasi, pro skylę su šienu pateko į ėdžias ir tik
stitucija, kuri nebijo Stali vai Paulistai Šv. P. Marijos klaidų. Tuo momentu šv.
per stebuklą išliko gyva! Tania dar ir dabar atsimena,
kaip širdingai tąsyk mylavo ir bučiavo savo motiną,
no, Hitlerio ir kitų diktato- katedroje, Hamiltone, Ka- Krikšto vandens srovelė, nukuri iš tos laimės buvo visai užmiršus išbarti, ko taip:
rių. Ji sėkmingai nugalėjo nadoje, laikė misijas. Į ma- tekėjusi per mano galvą,
neatsargiai visur landžioja, ir kaip paskum rytojaus
ĮSIGYKITE
\į/
Neroną, Kommodua, Kariku n0> kuriu°“ gyvenau’ na ' antru
pagimdė mane
, . , .
,
.
.
mus, atnešė pakvietimą. Ten naujam dvasiniam gyvenidieną padėkos ženklui buvo atlaikytos iškilmingos pa
ią ir kitus kraujagenus dės- buvo 8akoma.
mui
maldos. Atsimena, kad po to nuotykio jai Įjko pora mė
MALDAKNYGIŲ
potus. Įsiginklavusi “nekom- _ Ateįkite visi, katalikai j O palaiminta diena ir valynių, tačiau jos po poros dienų vėl prapuolė, o širdyje:
promisuota antgamtimi ir įj» protestantai! — Jūs visi, landa, kurioje suradau sau
nuoširdžiausia padėka Viešpačiui, kad jos neužmiršo
DABAR!
antgamtinėmis dogmomis ji atrasite Rymo Katalikų Baž kelią, pas Tave, mano Išgavisą gyvenimą ir ypač tą sunkią jos kūdikystės valan
gyvuos iki pasaulio galo.
j nyčioje Tikrąją Tiesą, ku- nytojau ir mano Dieve!
dą. Dievas tąsyk jai antrą kartą dovanojo gyvybę. Ir
Kainos nupigintos dabar ant populiarios Kunigų
| rios niekur kitur pasauly
J. Butkevičius.
Vienybės išleistos “MALDAKNYGES”:
kam? Rasi, pasirinko ją kokiam svarbiam tikslui,- auk
nebegalite surasti. Jūs tieštesnei paskirčiai? Ir ką tas stebuklas turi iš tikro
Gražiais, minkštais apdarais, paauksotais lapais,
reikšti, kokia jo prasmė?
250 puslapių ...................................................... .95
Tania dažnai statydavosi sau šitą klausimą. Bei
šu persiuntimu $1.00.
P»in—Agony Starta To Leava ln
dabar jos veidas nušvito laimės šypsena: dabar jai
Ta pati maldaknygė, su kietais, gražiais apda
24 Hours
Happy Days Ahcad for Yon,
buvo aišku, kodėl tąsyk mirtis praėjo pro šalį jos ne
rais, tik ............ .......... ;•••• • ::•••............. 45
Thlnk nt lt—how thta old srorld
Su persiuntimu 50c.
pakirtusi: ji buvo išrinkta išgelbėti žmogui! Ir jei anks
moko progrtaa—nnw comn •
prescription
whlch I* knosrn to pharŠias
ir
daugelį
kitų
knygų
galėsite
įsigyti
asme

čiau keletą minučių dėl šios savo paskirties kiek svy
tnariats an Allenru and wltbln t*
...don't cough! Get pleasant relief from a
bnur» after you Htart to take this
. cough due to a cold wi:h Smith Brothen
niškai
kreipdamiesi
ar
rašydami
į:
htrlft
Ketina
formula
pain,
agony
and
ravo, bijodama, kad ji bus jai per sunki, tai dabar ži
S
Cough Drops—Black or Menthol—5f.
Inflnmnnitlnn caused by excese urlo
dtM
has
started
to
depart.
Smith
Bros. Cough Drops are the
rojo tikrai, kad ją pasiseks įvykdyti, nes kam būti,
“DRAUGAS”
♦ Allenru dora Jnat what tt.l» nptlcR
rays lt wlir do—it Ir guaranteed. You
only drops containing VITAMIN A
Dievas padaręs jai pirmąjį stebuklą, jei nepadarytų ii
ran get on* gorierouv bottl* at lead2334 S. Oakley Avė.
Chicago, III.
Ing drngstorea evorywh«r« for R5
Vitamin A (Carotene) raitės the resistance of
centą and If lt doean't brlug the Joymucous membranes of nose and throat to
šio, antrojo?
oua roeulto you «xp*ct—your sto-tey

Mes šaukiamės
dangaus pagalbos

TIK VIENA KATALIKŲ
BAŽNYČIA IŠLIKS j NEPAKIRSTA

go> m.

J.,

Tinkamai Praleiskite Gavėnios Laiką!

RHEUMATISM

(Bus daugiau.)

*

trhola heartedly returnad.

DONT BARK
cold infections, when lack of resistance it due to Vitamin A deficiency.

MARK

DBJUGAft

6
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Skaitykite Katalikišką Spaudą

WHITE SOX OPEN SPRING TRAINING

Lietuvos
Nepriklausomybės
Paminėjimas
Sostinėje

tA
KAZIMIERAS
KAVALAUSKAS
(KJV.J

Bažnyčioje

Nepriklausomybės minėji-1
mas vasario 16 d. prasidėjo'
pamaldomis Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje 10:15 v.'
Tos parapijos vikaru yra
lietuvis kunigas Giedra. Jis
atlaikė pamaldas ir pasakė
šiai progai pritaikintą pa
mokslą, kviesdamas ir ne
lietuvius melstis už nelai
mingą lietuvių tautą ir jos
laisvę.

v

(•'Draugas"

Acme telephoto)

,127

W.

3«i<l

Pliui-)

Mirė vasario 23 d., 1941 m..
5:15 vai. popiet, HUluukęR 33
metų amžiaus.
Gimęs Spring Valley, UI.,
Gegužio 29 d., 1907 metais.
I’uliko dideliame nuliūdime:
motinų Petronėlę (po tėvuis
Kližuuskuitę); tėvų Kazimierų.;
2 seseris, Stanislavų ir jos vy
rų Edward
Makovsky, Murgaret ir jos vyrų Pranciškų
, Mikli), lirolj Myko’ų, brolienę
Onų ir daug kitų giminių,
dritgų ir pažįstamų.
Kūnas
pašarvotas
Antano
M.
Phillips koplyčioje, 3307
So. Lituanica Avė. laidotuvės
įvyks ketvirtad., vasario 27 d.,
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus
atlydėtas į ftv. Jurgio parap.
bažnyčių, kurioje Jvvks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pumaldu bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstam
us dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se

Why be your age? Look younger than your yean wflh
CIairoled hair ... with hair that is soft colorfuL youthUtel Those gray streaks can be so thoroughly erased
wilh ClairoL the iamous Shampoo Oil Tint ... a 3-in-l
treatment that cleanses as it reconditions as lt T1NTS.
See your hairdressec today and say:

...

um/A

tFrfte oov lor
book/af aad frw advics on your hatr probJsm le
Pitchers Jack Hallett, John Rigney, and Thorton Lee (left to right), warm up as
Clair. Protidonl. Clalrol. Ine.. 130 W 46/h Si.. N«w York. N T.
Į pamaldas atsilankė Lie
serys, švogcrial, Brolis Ir Gi
tuvos Įgaliotas Ministras P. Chicago White Sox open spring practice at Pasadena, Calif., training camp.
minės.
Žadeikis su žmona ir 8 me
laidotuvių direktorius An
Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį pasi
tanas M. Phillips, tel. Yards
Sekančiu iš eilės kalbėto- čių didžiumą sudarė Vašing-i Vaišių metu buvęs Lietų
tų dukrele Mirga, pasiunti
4908.
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.
jų buvo J. Rajeckas, buvęs tono Lietuvių Draugijos na- vių Draugijos Vašingtone
nybės personalas, specialiai
Lietuvos Pasiuntinybės Ber- Į riai, taipgi žymūs suomių, pirmininkas dr. Bražinskas
šventei į Washington atvy
lyne patarėjas. Jis papasa-! estų ir latvių veikėjai.
BtrReuep
užrekordavo visą eilę mo. Relieve
kę pulk. A. Valusis su žmo
ItchFast ! ^Itching nisFfi!tWie
^ScratchiniMB
-or MonryBick
-or Monty fadi
na, penketas lietuvių kuni kojo savo atsiminimus jš i Be arbatėlėje atsilankusių ment^: PritąikintU pasakytų
For qu,ck reliet from itching of eezema, pimples.
Forquickreliei fram itching ofeczema, pimples.
Lietuvos nepriklausomybės Nepriklausomybės Šventės P^iuntinybėje kalbų .r Įathlete’s foot, scabies, rashes and other exathlete’s foo*. scabies, rashes and other exgų studijuojančių Katalikų
temally caused skin troubles. ūse world-famous,
temally caused skin troubles, ūse world-famous,
minėjimų Lietuvoje ir už- proga Lietuvos Įgaliotą Mi- dainuoti plokštelių. Jos ten
cooling. antiseptic. liąuid D. D. D. Prescription.
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription.
Universitete, Lietuvių Drau
Greaseless, stainless. Soothes irritation aad
Greaseless, stainless. Soothes irritation and
ųuickly stops intense itch.ng. 35c trial bottie
quickly stops intense itching 35r crnl bottie
proves it, oryour money back. Ask your
proves it, oryour money baei . Ask your
STANISLOVAS
gijos nariai su još pirminin sieniuose. Jis kreipė daly- nigtrą sveikino kortelėmis Pat buv0 tuoiau8 Pademonsdruggist today for D. D. O. PrfESCRIPTION.
druggist today for D. D. D. PRLSCRiPl IONvių dėmesį į padarytą Lie Valstybės
S
A
Departamento
,
truot
°
3
I
Plokšteles
įkalbęNORVILAS
ku Supeniu priešakyje ir kai
(pirmiau tržtaildė vaistinę 4(124
tuvai žalą ir perspektyvas Sekretorius Cordell Hull, | 3° “84- i?sami4- momentui
kas iš tolimesnių lietuvių
Suiitli AVcstem Avenue)
bei sąlygas išlaisvinti Lie ponas Sumner Welles ir ki pritaikintą kalbą Ministras
Mirė vasario 24 d., 1941 m.,
•AUT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kolonijų.
3:45 vai. ryto. sulaukęs pusės
tuvą.
žadeikis.
Į
plokšteles įkalti
Departamento
direktoriai,
amžiaus.
Po pamaldų, prieš bažny
KELNER - PRUZIN
bėjo dar: Draugijos pirmiGimęs Lietuvoje, Raseinių ap
Kalbėjo
dar
puik.
Valusis,
taipgi
įvairių
valstybių
pa
čią, specialūs tai progai at•eriauaiae Patarnavimai — Moteris patarnauja
skrityje. Kaltinėnų parapijoje.
Amerikoj išgyveno 28 met.
silankę fotografai: darė lie j Valušienė ir kun. Giedra. siuntiniai ir ministro pažįs-, ninkas šuI»nis' ir keli kiti
Phone 9000
620 W. 15th Avė.
Paliko dideliame nuliūdime:
dalyviai. Įamžinta pasiunti moterį
Antaniną, (po tėvais
tuvių dalyvavusių pamaldo Pusryčiai baigta sugiedojus tami.
dukteris Elvyrą
nybėje atsilankiusių sugie Žymančiutę);
Lietuvos ir Amerikos imse, nuotraukas.
ir Eleną ir kitų giminių, drau
Priėmimas praėjo labai dotas Tautos himnas ir ki gų
ir pažįstamų.
nus.
Kūnas pašarvotas Antano B.
pakeltoj, malonioj nuotai tos tautiškos dainelės.
Viešbuty
Petkaus koplyčioje, 6812 So.
Po pusryčių draugijos pir koj. Ji buvo ryžtinga, pilna
Western Avė. Laidotuvės įvyks
(Daugiau
bus)
ketvirtad., vasario 27 d. Iš
Po pamaldų lietuvių ko mininkas su būreliu narių
k-oplyčios 8:00 vai. ryto bus
gražių vilčių laimingu Tė
atlydėtas
jGimiino
Panelės
lonijos nariai ir svečiai su aplankė ligoninėje sergantį
PASKUTINES
švenčiausios parap. bažnyčią,
vynės rytojumi. Buvo pro
kurioje įvyks gedulingos pa
sirinko į didžiulį Willard vieną draugijos narį.
gos svečių susipažinimui ir
maldos -už velionio sie)ą. Po
PAGERBIMAS
viešbutį, kur draugijos ini
pamaldų bus nulydėtas į Sv.
pasikalbėjimui
rūpimais
Tė
Kazimiero kapines.
Pasiuntinybėje
ciatyva buvo specialūs va
Nuoširdžiai kviečiame visus
vynės reikalais.
gimines, draugus ir pažįstamus
Įspūdingiausia Nepriklau- J
sario 16 d. proga paruošti
dalyvauti šiose ladotuvėse.
Minėjimas
paįvairintas
Seserų pranciškiečių akaNuliūdę: Moteris Dukterys,
pusryčiai. Juose dalyvavo somybės minėjimo dalis į-1
ir Giminės.
specialiai
iškabintu,
didžiudemija,
Pittsburghe,
sek

vyko Lietuvos Pasiuntinyapie 100 asmenų.
laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, telef. GKOvehili
Pusryčiai pradėti ir baig- bėję, kur Ministeris Žadei- liu, Lietuvos Nepriklauso- mingai tęsia savo darbą.
0142.
ti naujo Lietuvių Draugijos kis su žmona pakvietė drau-! m^čsdeklaravimą 1918 iii. į Mokykla gausiai Lankoma,
paveikslu, kasdien spec. mokyklos aukapeliono kun. Mozerio su- gijos narius ir kitus svečius atvaizduojančiu
kalbėta malda. Pusryčių me- arbatėlei. Susirinkusių tar Šis Lietuvos artisto Petro tobusas atveža iš miesto a- PLATINKITE “DRAUGĄ”
tu momentui pritaikintą pe buvo Lietuvių Draugijos Kalpoko, darbas ir buvo iš- kademijos auklėtines. Ne
kalbą pasakė Lietuvių Drau Vašingtone nariai, Ameri- statytas New Yorko Pašau- žiūrint šalčių, naujų patalgijos pirmininkas Šupenis, kos-Baltijos Draugijos v.al- linėje Parodoje Lietuvos pa- pų statyba nėra sustojusi
Listen to
viljone. šiam Lietuvos lais
eina
darbai
namo
viduje.
supažindindamas
pusryčių dyba, Latvijos Įgaliotas Mivės paminklui lemta .apke
PALANDECH’S
dalyvius su pastaraisiais nistras Bilmanis, buvęs Latliauti visas Amerikos lietu
liūdnais įvykiais Lietuvoje vijos Ministras Ekis su šeiYU60SLAV-AM ERICAN
vių kolonijas. Taip pat iš
AMBULANCE Dieną ir Naktį
ir reikalą tikėti ir dirbti ma, p. Pustienė su sūnumi.
RADIO
BROADGAST
statyta svečių pasigerėjimui
Lietuvos išlaisvinimui. Jis State Departamento Ekono
Lietuvos keramikos ir gin
Every Saturday, 1:30 to 2:30 P.M.
supažindino dalyvius su at- minis patarėjas Livesey su
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE
taro rinkiniai.
silankusiai3 svečiais ir toli žmona, Valstybės Departa
STATION
Tel. YARda 1741-1742
1480 kilocydes
mesne šventės programa.
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
mento Raitijos Skyriaus Ve
(First Station on Your Dial)
Pusryčių metu Lietuvos dėjas ir jo pagelbininkai,
Tel. LAFayette 0727
Featuring a program of
Ministras žadeikis kalboje
Radi-o Programas — 10:00 vai. antradienio ir šeštadienio rytais,
Yugoslav Folk Music
pasiuntinybės personalas ir
Iš Stoties WHIP ( 1480 kil.), su P. šaltlmieru.
reiškė drąsinančių ir viltį
keliančių minčių išeivijos didelis būrV8 vašingtoniečių
“'•"‘"•DRAFT?
are sure to be
pagalba matyti Lietuvą vėl svečių pripildė pasiuntinyjust what you want—
išlaisvintą iš okupanto.
bės erdvius kambarius. Svelight, delicious and of
Listerine
fine texture.
Likę wet feet and fatigue, drafta weaken
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

A. T A

Darbai Vyksta
Nežiūrint Žiemos

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMuriu Direktorius

WHIP

gargie

LIFE IN THE ROAR1Tekame

KC BAKING

Doukl, T,«t.d

Douhle Action

žo.K.mtcnž

Ūse only one level teagpoonful to a eup of
sifted flour for most recipes.

body reaiatance so that germs associated
with colda may get the upper hand. Help
Nature to overcome auch germa on throat
surfacea by gargling with Listerine Anti
septic at the firat aymptom of an irritated
throat or an oncoming cold. Thia pleaaant
nrecaution.taken promptly and f reųuen tly,
may spare you a long, unpleaaant aiege.
Lambert Pharmacal Co., St. Louit, Mo

MILLIONS 0F POUNDS HAVE BEEN
USED BY OUR GOVERNMENT

Kilis fenas
associated wltli colds

PAMINKLAI
TIKRAI MENISKAS DARBAS MŪSŲ SPECIALYBE

Prieinamos Kainos
“MŪSŲ ATLIKTI DARBAI KALBA Už SAVE”

Venetian Monument Co.
527 No. Westem Avė.
* ? RDC- MOUB

HOPE YOU'RE INSURED/"

Chicago, III.

Saukite TeL — SEELEY 6103

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avė.
Tel. LAFayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

I. J. -ZOLP
1646 West 46th Street
Tel, YARds 0781-0782

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestern Avenue
Tel. LAFayette 8024

P. J RIDIKAS
3354 South Halsted Street
Skyrius: 710 W. 18th St.
Visi Telefonai: YARds 1419
ANTHONY B. PETKUS
1410 South 49th Court
Tel. CICERO 2109
6812 So. Western Avenue
Tel. GROvehill 0142

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue
Tel. YARds 4908
LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVest 23rd Place
Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270
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DK AU GX S
kei L. šeputienei už įstoji- į ro salėj, 6912 S. Western
CLASSIFIED
mą į amžinus narius; bul-'ave.
Algirdas Svirmickas
variškei Apolonijai Šukienei
NAMAI, FARMOS EINA
CLASSIFIED
už įstojimą į garbės narius;
BRANGYN!
Elenai Rudytei už dalį moPaskutini
Bargenal — 38 namai
PARDAVIMU .REAL ES TATE
visokio didumo, Marifuette Park
kesties į amžinus narius; A.
apylinkėjeHi-i£lkt»n Parke. 2-jų fletų, po S
Džionsonienei ir Juozui Mo- kambarius, namas. Apšildomas. Am
plataus loto. Parsiduoda dol svar Taipgi statome naujus namus ir t.,itekaičiui už tęsimą mokes bios pi':i'/.m.ties.
sonie senus. Apskuitliavimus veltui.
Pastatymo kainos:
čių amžinos narystės. Pui M*rqaatte Parke. Keturių fletų na 2-jų fletų mūrinis namus, po 4
mas — 2 po 4 kambarius, 2 po 3
............... '.................... *5,950.
kus pavyzdys!
A. V. kambarius — ir 3-karų mūrinis gi kambarius
5 kambarių mūr. bungalovv ..* 4,600.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
SS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS STATYMO
FONDAS DIDĖJA
Šv. Kazimiero Akademi- J., Karanauskienė, Kardejos Rėmėjų metinės vaka lienė L., Karlavich, Kazarienės metu amžinų narių kaitis F., Kazlauskaitė, Killiudijimai įteikti: Pleikaitei mitz A., Rimidaitė K., KoKatarinai — 1 skyr., Town dienė, Komskis C., Kuchinsof Lake; Vaitekūnui Petrui kas, Kulikauskas M., Laka— 2 skyr., Bridgeport; Mit- vičienė A., Laučius K., Lin
v kams Vincentui ir Amilijai kevičienė, Lindžienė O., Luo
— 4 skyr., Roseland; Nor- man J., Mažonienė P., Mik
vainienei Marijonai — 4 sk., šienė M., Mikšis J., Miknus,
Roseland; Zalomskiui Anta Micūnas E., Mozeris V., M.
nui — 6 skyr., Brighton Pk. J., Narvid, Nausėda I., Ne
Rėmėjų skyrių aukos: 1 nartonis, Norbutas P., Na
skyr., Town of Lake — $50, vickienė A., N. N., N. N.,
2 skyr., Bridgeport — $15, N. N., N. N., Oželis P., Pa6 skyr., Brighton Park — pauskas J., Papšas S., Pau
*$100.00, 7 skyr., W. Pullman lus, Petraitis J., Plekavičie— $10.00, 8 skyr., Marąuette nė W., Plišys J., Puišienė
Park — $52.00, 9 skyr., Ci M., Raštutis, Razbadauskiecero — $10.00, 10 skyr., nė A., Rimkienė B., Rokas
West Side — $5.00, 13 sk., A. , Romanas J., Rudakienė
Chicago Heights — $25.00. B. , Rudminas, Rudokienė,
Dievo Apvaizdos parap., Sadula A., Savokienė K., Si5 skyr., Kazimieras ir Pran- monavičienė K., Sinkevičiegciška Ivanauskai stoja į nė E., šimulis S., Smaguamžinų narių eiles — įmo- ris, Smalas, Stankus N., Stakėjo — $25.00.
nula P., Staškienė J., TaCicero — 9 skyriaus nauji j rand-a K., Tebelskienė A.,
amžini nariai: Šeputis Ludo- Trus^ V., Varkalienė, Vaitvika — $100.00, Rudytė E- kienė ° » Vasiliauskas B.,
Iena — $50.00, Brazauskie- Vezelis’ Volskis J > Wolf H ’
nė Elzbieta — $25.00, šukie- > Zakaras, Žilinskienė O., Zu\ nė Apolonija — $25.00, Mo- bienė B > Zume Atekaitis Juozapas — $25.00.
gįa proga primename, kad
Šv. Kazimiero Akademijos su metine vakariene prasialumnietės aukojo $100.00 dėjo Šv. Kazimiero Akadeseserų stipendijoms.
mijos Statymo Fondui va-

Pavienių geradarių aukos:
Stasiukaitis C. — $20.00;
1 kun. Albavičius I. — $10.00,
\kun. A. Baltutis — $10.00,
Shlepowicz S. S. — $10.00,
Palukštienė Ona iš Brighton
Pk., — $10.00.

JusPrašome mūsų geradarius
ir draugijas, kurios dar neidavė savo aukos ją maloPirite pasiųsti šiuo adresu:

Po $5.00: kun. J. Mačiulionis, M.I.C., kun. M. Švąrlys, adv. J. Grišius, N. N.,
Miniat P., šalčius Antanas,
> Masiliūnaitė Ona, Stulgis K.,
Prosevicz, Stankevičius Jo
nas, Užemeckienė M.
Po $2.00: Anužienė M.,
Jančius E., Juozaitis Mag
dalena, Kicelis Juozas, Slė
nis J., Vilimas B.
>
Po $1.00: kun. P. Cinikas,
M.I.C., kun. S. Cibulskis, O.
S.A., kun. J. Grinius, Abaravičius L., Adomavičienė
J., kun. Abromavičius, Andreliūnas, Baltutis, Birgelienė, Budvitienė J., Cepuliet nė J., Černauskienė G., Cibulskienė K., Dambrauskas
J., Doreikienė, Druktenienė
L. , Galnaitė V., Gediminas
S., Giedraitienė D., Gedvilas Z., Genienė S., Gilmore
J., Gonskis J., Gribauskas,
Gudauskas A., Janavičius
M. , Jankauskas A., Janušauskienė M., Jočius, Jonelienė K., Juška P., Jocienė

Dar kartą mūsų rėmėjamsoms
suteiktas aukas ir
atsilankiusiems į metinę vakarienę, tariame nuoširdų
ačiū.

Sisters of St. Casimir
2601 W. Marąuette Rd.
Chicago, Illinois

Iš Rėmėjų Centro
Susirinkimo

Vasario 23 d. rėmėjos iš
įvairių kolonijų, iš toliau ir
arčiau, susirinko į akademiją paprastam ARD centro
susirinkimui.
Susirinkimai
ADD centro esti skaitlingi
ir pilni gyvūmo. Šis sus-mas
buvo dar gyvesnis, nes visose rėmėjose matėsi pasitenkinimas, lyg ko tai laimėjimas.
Metinės vakarienės komisijos narė F. Burbienė ašdavė raportą, kad, iš tikrųjų,
vakarienė visais atžvilgiais
pasisekė. Seserų geradarių
ir prietelių skaitlingas atsi
lankymas, auditorija pasida

Visiems Ineome Tax Blanku Pildytojams
Kaip kitais metais, taip ir šįmet Antanas S.
Valūnas (Walons) iš U- S. Internal Revenue
Department, yra ‘Draugo* ofise KASDIEN NUO
9:30 VAL. RYTO IKI 5:30 VAL. P. P., patar
nauti visiems, kurie nori išpildyti ‘‘Ineome Tax”
blankas, p. Valūnas bus “Draugo” ofise nuo
Vasario 24 d. iki Kovo 1 d.

25x125 pėdų lotas, randasi 3004
VVest «3rd Street. Parsiduoda labai
pigiai už morgičių. šaukite:

šaltimiero Berniukų
Choro Žinutės

PROsipect 1057

Šaltimieras suorganizavo
berniukų chorą, kuris labai
gražiai auga ir bujoja. Na
rių turi jau 30. Turi gabų
mokytoją asmeny J. Ra
kausko.
/ ♦i
Kai sykį P. šaltimieras, I
pasakęs kalbą, paklausė vai
kučių, kaip jie nori kalbėti
ir dainuoti, visi atsakė: ‘Lie
tuviškai!”
Choras turi išsirinkęs val
dybą, kuri veda susirinki
mus kiekvieną šeštadienį.,
Vardo choras dar neturi. Vi
si renka jam vardą.
Sekantis susirinkimas bus
kovo 1 d., 2:30 vai. popiet,
prieš pamokas P. Šaltimie-

t

Nancy Paukštytė, duktė žinomos Moterų Sąjungos vei
kėjos Marijonos Paukštienės, praeitų metų pahaigoje iš
tekėjus už Kazimiero Radke. Ji, kaip ir jos motina, pri
klauso sąjungos 20 kuopai, Brighton Park. Prie šios pro
gos Nancy ir Kazimieras Radke dėkoja visiems, kurie
kokiu tik būdu -prisidėjo prie iškilmių jiems priimant mo
terystės sakramentą.
re ankšta. Be geros vaka- paaukoti $25.00 Lietuvai
rienės, turininga programa Gelbėti Fondui.
teikė visiems džiaugsmo.
Sus-mas baigtas malda ir
Skyrių ir pavienių aukos vir seserų vaišėmis.
S. J.
šijo visas iki šiol rengtas
vakarienes. Tas rodo, kad
žmonės nori pamatyti naują
akademiją. Statybos Fondas
gražiai padidėjo.
Cicero. — ARD 9 skyrius,
Motina Juozefa dėkojo rė komisija ir valdyba nuošir
mėjoms už triūsą ir pasi džiai kviečia visuomenę at
šventimą. Sakė, seserys ne- silankyti į parapijos salę,
gali kuo kitu atsimokėti, kur rengiama vakarienė ir
kaip malda. Šiandien rytą, programa. Pradžia 6:30 vai.
sakė, atlaikyta giedotos mi- Laukiama svečių.- vienuolyšios už visus aukojusius ge- no kapeliono, kun. Urbos,
radarius, už visus, kurie centro pirm. Nausėdienės ir
kuomi nors prisidėjo prie kitų kalbėtojų. Kviečiami
svarbaus darbo.
atsilankyti geraširdžiai biz
t
Rėmėjos atsistojimu ir nieriai ir paremti šį paren-

Paskutinis
Kvietimas

aplodismentais pareiškė padėką kapelionui kun. B. Urbai už didelį pasišventimą
ir pasidarbavimą šiai draugijai. Nei vienas vakaras
Šv. Kazimiero Seserys
nepraeina, nei vienas sus
mas neatliekamas be kun.
R Urbos. Rėmėjos didžiuojasi savo .dvasios vadu.

PRANEŠIMAS

Sk

mdžius.

Mūsų pirm. A. Nausėdie
nei, kuri šią draugiją vai
ruoja 23 m., visuomet ne
trūksta pagyrimų. Taip ir
šį kartą visus komplimentavo ir begalo džiaugėsi di
deliu pasisekimu metinės
vakarienės. Dėkojo visoms
rėmėjoms!
Neužilgo bus dalinami seserų gražūs laiškeliai kvietimai į ARD metinį seimą,
kuris įvyks gegužės mėnesį.
Be kitko, daugiausiai kal
bėta apie ARD vajų. Visi
skyriai išdavė raportus, jog
visu smarkumu rengiasi ne
vien gauti daugiau metinių
narių, bet, svarbiausia, am
žinų narių, kad pradėjus
statybos darbą. Kiekvienas
centas bus su padėka priim
tas.
Pirm. A. Nausėdienė per
skaitė laišką iš Federacijos
centro prašant gelbėti Lie
tuvos vargšus; labai jaut
riai apibudino reikalą gel
bėti suvargusius mūsų žmo
nes. Pagyrė Federacijos at
sišaukimą. Po jos karštos

Sim^Vakarienė yra metinis A
skyr. įvykis. Kadangi
tik vien4 kart^ metuose reli
Siama vienuolyno naudai,
svarbu, kad kuo daugiaus*a* būtų paremta. Dabar
reikalinga pagalba, nes ke-,
iiamas akademijos statybos
fondas.
Per vakarienę sekančios
narės bus apdovanotos už
išbuvimą 9-tame skyriuje
pilnai užsimokėjus per de
šimtį metų: Marijona Feizienė, Agota Jaukšienė, Ve
ronika Mockienė, Marcijona
Kaziūnienė ir Elena Cerkauskienė.
Malonu, vardu seserų, padėkoti 9 skyriaus pirminin--------------------------------------

REIKALINGAS DARBININKAS
ANT CKIO
Reikalingas darbininkas ant VViseunsin ūkio, apie 65 myl. nuo Chica
gos. Turi mokėti melžti ir kad ne
būtų girtuoklis. Moderniški patogu
mai, geras valgis. Kreipėtės laišku
arba asmeniškai j “Driugas”, 2331
South, Oakley Ave., tliieugu, III.

4 kambarių mūr. bungalovv.. *3,950.
Taipgi, statome ir didelius namus.
Pastorojam Paskolas ant Lengvų
Išmokėjmų.
Maži nuošimčiai.
Turime visokių mainų.
Kreipkitės pas:

CHAS. P. SUKOMSKIS CO.
6921 So. Western Ave.
TELEFONAIOffice

KEP. 3713;

Vak.

PARD A VIM VI DELIO ATESSE N
KEIKAI.INGAS DARBININKAS
IR REIKMENŲ BIZNIS
ANT CKIO
Skersai Šv. Kryžiaus parap. mokyReikalingas darbininkas ant Indiana klos ,r artl dviejų kit
lnokyklų.
ūkio Būtų gerai, kad mokėtų meiž
Mok kioa reikmenų.
saldainių ir
V
krautuvė. Išdirbta per
25 metus. Pigi randa ir kaina. Parro, lllinimis.
siduoda iš priežasties mirties abiejų
savininkų, šaukite: PKOspcct 3055.
PARDĄVIMVI NAMAS IR
K.RAL'TUVfe

REIKALINGAS DARBININKAS
VVest Sidėje. 3 fletų namas ir krau
ANT CKIO
tuvė. 2316 So. Hoyne Ave. Krautuvės biznis išdirbtas per 30 metų. Reikalingas lietuvis darbininkas ant
Didelis bargenas. Gera proga inves- ūkio. Kreipkitės laišku: — Charles
tuoti pinigus. Kreipkitės: 2310 So. j Stulginskis, R. R. No. 3, Danv Ule,
Hoyne Ave., Chicagp, Illinois.
Illinois.
XBk

AR DAUG KŪRO SUDEGINAT ŽIEMOS METU?!

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulacijž
Sutaupysite Daug Pinigų.
Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes;|
1. Sutaupysite 40% kuro;
piONEtH DOCK WDPL
C
soAno
2. Apsaugo gyventojų sveikatą ;|
FlBOOUS blSOATlHO B ARM
3. Padidina namų vertę;
CoMvtuntCiMNtmeN B
4. Taupo namų šilumą;
2orrW»oo-30iM m CumcFi
H
5. Duoda gerą apsaugą nuo
rea
♦i
gaisrų;
Pum»
• m Uraw
Ji6. Greitai ir lengvai įtaisoma ]
ork

o

oavm

CONRAD
Fotografas

Maro

Studija įrengia pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood
šviesomis. Darbas
Garantuotas.

CotkFi

Apskaičiavimas
Hcavy BuiLomaHARRiALS>
Majokry. ConcRrrt.ETc.

420 West 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5883
Res.: - ENGlevvood 5840

Dykai!

Parūpiname F.H.A. Paskolinimus
ar išmokėjimus.

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir šienui
dengimo medžiagų.

ALEX ALESAUSKAS
UNIVERSAL
RESTAURANT

CHICAGO REPRESENTATIVE

6343 S. Westem Ave.

Republic 6051|

Warehoųsfl: 9401 So. Stony Island Av*., tat.

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa
tarnavimu.

Linksmas Patarnavimas Visiem.

756 W. 31st Street

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

A. A. NORKUS, sav.

Tel. Victory 9670
Remkite Lietuviškų
Žydukų
NATHAN

KANTEB
MUTUAL
LIQUOR
CO.

VVholesale
4707 So.
Halsted St
Tel. Blvd.
0014

DINING ROOM SETS — PAR
LOR SETS — BEDROOM SETS
— RŪGS — ItADlOS — REFRIGERATORS — WASHERS —
MAN GELS — STOVĖS.
All NationalJ y Advertlsed I(em«.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 Sa. Western Avenue
Telefonas REPUBLIC 6051

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.
AGENTAI:
Jonas Rodinas
Jonas Jasinskas
Ant. Labanauskas
H. Rajewski
“Shorty”

* Rez. Tel. VICTORY 2499

VARTOTŲ KARŲ
SKYRIUS:
806 West 31st Street
Chicago, IU.
Telefonuokite:
VICtory 16 9 6

M

MILDA BUICK SALES
VIENINTELĖ LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA
Nauja
KRAFT FRENCH

DRESSING

PRO. 0170

Vieta:

907 WEST 35TH STREET, CHICAGO
Telefonas: LAFayette 2022

> AMERICA S IARGEST
> UllINii B ri AND . . .

kalbos susirinkusios nutarė
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s

TRYS NUTEISTIEJI
PASIDAVĖ, DU
IEŠKOMI
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Trečiadienis, vas. 26,
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407 VYRAI SIUNČIAMI APSKRITIES BOARDAS
KETVIRTADIENĮ
REMIA IŽDININKĄ

Drafto boardai Chicagoj
Apskrities komisionierių
X Ką moteris matė ir per
ketvirtadienį 407 vyrus siun boardas nusprendė remti ap
gyveno bolševikų okupuotoj
Anais metais Dixmoor čia kareiviauti vienerius me skrities iždininko John ToLietuvoj, sužinosite vasario
miestelio (už 6 mailių pie tus. Kol kas 332 pašaukti man pastangas būtinai ko
26 d., 8 vai. vakare atvykę
tų link nuo Chicago, ties konskripcijos keliu, o kiti lektuoti per ilgus metus už
į Šv. Jurgio parapijos salę
Dixie plentu) penki valdi yra savanoriai.
trauktus ir nemokamus mo
(3230 S. Lituanica avė.),
ninkai ir policistai susimetė
Pranešta, kad kovo mėne- kesčius už nekilnojamas ir
kur kalbės Gabaliauskienė,
išnaudoti pro miestelį va-’ sį boardai Chicagoj kasdien asmenines nuosavybes. Už
keletą mėnesių po raudono
žiuojančius autoistus^ Jie parinkimui šauks iki 472 vy- J trauktų mokesčių yra apie
sios armijos atvykimo gyve
užstatydavo pravažiuojan* rų ir kasdien po 415 -bus 250 milijonų dol. tik už vienus Lietuvoje. Kaip jau bu
tiems įvairus spąstus. Juos priimama.
nas asmenines nuosavybes.
vo anksčiau skelbta, tą die
suimdavo, pasiųsdavo pas
Tarp siunčiamųjų ketvir
ną bus pagerbiamas ir tėv.
Kaip žinoma, iždininkas
taikos teisėją ir suimtieji tadienį randami šie lietu pasiryžo kolektuoti mokes
Bružiko atminimas. Paskai
užsimokėdavo neva už tra- viai:
tą laikys tėv. Kidykas.
čius tų nuosavybių aprašy
fiko taisyklių peržengimą.
Daniel Luzinas, Paul Stric mu ir pardavimu, jei skirtu
X Kun. Juozo Dambraus
Miestelis ir valdininkai tu kus, Peter Gedrimas, Joseph laiku nebus išmokėta.
ko,
M.I.C., Aušros Vartų pa
rėdavo gražaus pelno.
Domidavius, George YanauMrs. Porter Lasley, 42 m. amž., farmerio žmona iš Leitchfield, Ky., kuriai gimė ke- rapijos naujo klebono pri
Pagaliau autoistams įgri skąs, Vit Zubrus,
turinukai, trys mergaitės ir vienas berniukas.
Joseph
imtuvės ir vardadienis įvyks
so tie dažnus jų sulaikymai Urban.
kovo 23 d. parapijos salėj
ir areštavimai. Tuo reikalu
(West Side). Komitetas ir
kreiptasi į Chicago Motor
parapijonys stropiai darbuo
Surplus Marketing AdmiKlubą. Šio pastangomis ap
nistration atstovas Chicagoj
Labdarybės centro mėne jasi ir platina bilietus, kad
skrities prokuratorija iškėlė n
skelbia, kad šešioms valgo
Drafto boardas pripažino sinis susirinkimas įvyks va kuo gražiausiai ir sėkmin
Praeito sekmadienio va
tyrimus, kurių sėkmėje pa
Šiais neramiaisiais laikais mųjų produktų krautuvėms karą ties Fort Sheridan ant tinkamu kareiviauti Chica sario 26 d., 8 vai. vakare, giausiai pagerbus naują kle
traukti tieson miestelio pre
policistą Benjamin Dievo Apvaizdos parapijos boną. Tikimasi sulaukti sve
zidentas Ch. Special, polici Chicagoj priviso daug įvai uždrausta toliau priimti iš šaligatvio automobilio vie gos
čių ir iš kitų Chicagos ko
jos magistratas (taikos tei rių “patri jotinių” grupių, šelpiamųjų bedarbių maisto nas kareivis užmuštas, kitas Dempsey, 25 m. amž., vie salėj. Prašoma visų Labda
lonijų.
sėjas) Charles A. Braun ir kurios iš žmonių nežinia ženklus. Vykdomi tardymai sunkiai sužeistas. Autoistas nerius metus išbuvusį poli rių kuopų atstovų atsilan
kyti. Yra labai svarbių rei
X Lietuvos Vyčių Chica
trys policistai: Grecco, Ba- kokiems tikslams renka pi apie tų krautuvių savininkų paspruko palikęs savo au cijos tarnyboje.
nepaisymą
Marketing
AdmiSakoma,
ateinantį
pirma

kalų
svarstymui.
Valdyba
kas.
nigus. Tas nepakenčiama.
go apskritis savo globėjo
der ir Paduano.
nistration
paduotų
taisyklių.
dienį
jis
bus
siunčiamas
ka

Dabar
jis
susektas
ir
Valstybės prokuroras nu
šv. Kazimiero dieną šiemet
Teisme išaiškinta, kad auSakoma,
susekama,
kad
reiviauti
bendrai
su
kitais
areštuotas.
Jį
policijai
nu

sprendė patikrinti tų grupių
minės kovo 2 d., šv. Kry
toistai tenai buvo areštuoja
teisėtumą ir jų žygius rink tose krautuvėse už maisto rodė vienas pieno vežioto- drafto vyrais. Jis bus pir
žiaus bažnyčioje. Per mišias
mi dažniausia be mažiau
Gary. — Lietuvai Gelbėti giedos L. Vyčių Chicago ap.
ti aukas. Priešingai gi nu ženklus buvę duodami kito jas. Areštuotasis yra Earl masis iš policijos departa
sios priežasties. Teismas vi
kį
daiktai
vietoje
maisto
mento
pašauktas
kareiviau

Turpel, 23 m. amž., iš Lake
Fondo narių sąraše, tilpu choras, vedamas muz. Juozo
matomas niekas kitas, kaip
sus nuteisė po vienerius me
produktų.
ti.
Bluff. Jis sakosi buvęs įsi
siam “Draugo” No. 35, įvy Saurio.
tik paprastas žmonių išnau
tus kalėti.
ko šios klaidos: Parašyta
gėręs
ir
nežinąs,
kad
jam
X Nepaprastą pasisekimą
dojimas.
Tas įvyko 1938 metais.
Ona
Mockienė,
Juozas
Jucis
važiuojant įvykusi bet ko
turėjo Šv. Pranciškaus sese
Dievu pasitikėk, o patsai
Nuteistieji neteko užimamų
ir
Z.
Kunickienė.
Turėjo
bū

kia nelaim5.
rų rėmėjos Bridgeporte. Va
netingėk.
vietų. Tačiau nuo kalėjimo
ti.
Ona
Norkienė,
Juozas
JuNelaimės laiku Turpelio
jaus vakaras praeitą sekma
Vysk. P. Karevičius
išsisukinėjo.
ris
ir
Zofija
Kaminskienė.
automobily
buvo
dar
kiti
dienį sutraukė žmonių pil
International
Harvester
Dabar pranešta, kad Spe
Atsiprašome
šių
aukoto

trys
asmenys:
jo
tėvas,
broną parapijos salę. Publiką
Company prezidentas Sydcial, Braun ir Grecco patys
jų.
A. N. užimponavo moterų choras
Pirmadienio vakarą Mari- ney G. McAllister pranešė i lis Martin, 24 m. amž., ir
nuvyko į Cooko apskrities gold Gardens ringe daužėsi
naujose uniformose.
šėrininkams, kad praeitais Miss Sylvia Smith, 18 m.
kalėjimą, kur pasidavė ir du boksininkai Lou Thomas
metais kompanijos pelhas amž.
ūse MUSTEROLE for
X tJr. Gestautienė, veikli
įkalinti. Ši paskutinė policijai liu
ir Arne Anderson. Septintą- padidėjęs iki 23 milijonų
LL MAKIS - NtW ... KISUILT
M. S. 20 kp., Brighton Park,
jam rounde boksininkas An dol. Ir tą pat laiką jis pa dija, kad Turpel automobi
TYPEVVRITERS
narė neseniai ištekėjo už
AND
derson staiga parvirto. Spė reiškė, kad kompanija ne lis tikrai užlėkė ant šaligat
Mother—Give Your CHILD
turtingo lietuvio GarlaviADDING MACHINES
This Šame Expert Care!
ta, kad jis pamuštas. Jam turinti pasiryžimo darbinin vio ir užgavo praeinančius
— SMAll MONTHtY PAYMENTS—
čiaus. Sąjungiečių veikime
the first sign of the Dionne Quinnesikeliant imta jį žadinti. kams atlyginimą didinti vos kareivius. Jis buvo ragina At
AU MAKK
tuplets catching cold—their chests and
Garlavičienė stovi pirmoj
throats are rubbed with Children’s
SOLD, RENTED
Pasirodė miręs, širdies liga keliais centais už darbo va mas sustoti ir patikrinti, Mild Musterole — a produet made to
vietoj.
AND REPAIRED
Policija patyrė, kad nak
promptly relieve the DISTRESS of
kokia nelaimė įvykusi. Bet children’s colds and resulting coughs.
- —Ūmiu nuoMt juMKūJact—
jį parbloškė. Buvo 22 metų landą.
tį prieš pirmadienį vagys
The Quints have alway3 had the
X P- ir A. Snarskiai, ži
jis neklausė. Matyt, pabūgo best
amžiaus ir pripažintas svei
of care, so mother—you may be
+ CTAD typewriter nomi So. Chicago veikėjai,
assured of using just about the BEST
buvo įsilaužę į Chicago FeCOMPANY
ir visu greitumu važiavo produet made when you ūse Musterole.
kas. ,
KOMU T C. OOISUATT. Mau
MORE than an ordinary “salve”—
deration of Musicians raš
šiomis dienomis mini aštuowarming, soothing Musterole helps
namo.
1(9 W. MADISON ST.
break up local congestion. Also made
nių metų vedybinio gyveni
tines, 175 W. Washington
Phone DEAR3CRN P444
in Regular and Extra Strength for
those
preferring
a
stronger
produet
mo sukaktį. A. Snarskienė
gat. Vagys bandę atidaryti
yra DKK narė. Sveikiname!
geležinę spintą. Bet ją tik
14-os ir Damen avė. skers
Iš oro biuro Chicagoj pra
apdaužę ir neatsiekę savo neša, kad šįryt numatoma gatvy automobilis susidau
Smarkus gaisras su spro
tikslo. Spintoje buvus nema nauja šalčio banga mieste. žė su gatvėkariu. Gatvėka- gimais ištiko Golf Bali dirb
ža pinigų suma.
O popiet ir vėl būsią šil riu važiavę apie 60 asmenų tuvę, 5816 Lowe avė., kur;
Muzikininkai bando užgin čiau ir laukiamas snigulia- smarkiai sukrėsta. Iš jų dirbo iki 40 darbininkų. 7
PAS
ti šį įvykį, sako policija.
sužeisti.
penki sužeisti.
vimas.
VILEIŠĮ
Nuostolių būsią iki 50,000
EIK!
dolerių.
■Too Polite (o Live
“THAT LITTLE GAME”Komunistams užgrobus Lietuvą ir visas jos įstai
gas, lietuviška knyga pasidaro retenybė. Dar ga
Rrtsl turtin
gesnis ir lallima gauti pasirinkimą knygų mūsų kalboje “Drau
IF HE 6ĄTHEnEQl
nilngesnLs. —
DR. PETRAS
VILEIKIS.
Turėsi
Alų ThE 3ACK Iri
go
” knygyne. T5ia paduodame tik keletą pavyzdžių:
Atstovas

Bus patikrintos
patrijotinės" grupės

Uždrausta priimti
maisto ženklus

Kareivio suvažinėtojas susektas

Pirmasis policistas
patenka kariuomenėn

Susirinkimai

u

Klaidos Pataisymas

Ringe mirė
boksininkas

Daro didelį pelną,
darbininku nepaiso

(įUINTUPLEIS
CHEST COLDS

Muzikininkų raštinės
apiplėštos

Į

r

OUR SIBMUTt Uiti OHI.TIA* MIW.M*CNIN1 IU*

Numatomas šaltis

Penki asmenys
sužeisti

Gaisras dirbtuvėje

lei Insurance Reik,

H(5 REtATiONSHlP
HE COOuon’t'
■DrtAlV CARUS
once (N a Bone
LtMlT SETTO.

TAUPYK!
UŽTIKRINTĄ

RYTOJŲ.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

I'M A6AINST
Fnee speecH 1
I SAT (N cUlTH

That

smobstrih*

ONCE AND HE Qorr
WMBN THET (ZAlSED
The LtMVT To T>WO
, CBNTS.

Lietuviškos Knygos Dabar Retėja
Ir Taipgi Braigeja!!!

2202 W. Cermak Rd., Chicago
Canal 8887
Mokame 31/^% Dividendų
Ben. J. Kazanauskas, Sec.
TURTAS
VIRŠ

#1,000,000.00

PO Č1.OO
The Prudential Ins.
Co. of America
OF’F’ICE*

175 W. JACJKSON BLVD.
SPITE A-1820
Home Office: Ncwark, N. J.

RESIDENCIJA:

4432 So. California Avenne
Tel.

LAFayctte

0771

F1ARCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO 94Į METAI
ĮSTEIGTAS CHICAGOJE 11 BAL.-APRIL, 1932
Jis aptarnauja Chicagos ir apylinkės Lietuviją.

Tai vienintelis VAKARINIS lietuvių radio laikraštis
visoj Amerikoj, leidžiamas 9 sykius į savaitę.
Sekmadieniais — 1-mą valandą po pietą.
Kitomia Dienomis — 9:30 vai. vakare.
Penktadieniais ir Šeštadieniais — 7-tą vai. vai.

W H F C — (1420 Kilocydes)

Sparnuoti Lietuviai — Darius ir Girėnas, parašyta
Petro Jurgėlos. Įdomus, gausiai iliustruotas mūsų
tautos herojų gyvenimo ir žygių aprašymas. 380
pusi. Kietais, dailiais apdarais.
Dieve, Pasigailėk Mūsų!, išversta Petro ir Kasto
Jurgėlų. Didžiojo Karo mūšių ir gyvenimo šiurpi
apysaka. Tai antra “All Quiet On The Western
Front” novelė. 400 pusi. Kietais apdarais.
Misijonieriaus Užrašai, išversta Tėvų Marijonų. Įdomūs, juokingi, graudūs, pamokinanti nuotykiai
iš misijonieriaus kelionių po Ameriką. 200 pusL
Kietais apdarais.
Lietuvių Kalbos Gramatika, parašyta Kun. Dr. Jo
no Starkaus, Marianapolio Kolegijos Profesorius.
Ypatingai skiriama Amerikos lietuviams. Patobu
linkite savo kalbos žinojimą. 200 pusi. Kietais apd,
šias knygas galima įsigyti Draugo ofise. Siun
čiant užsakymus per paštą, pridėkite 5c už kiek
vienos knygos persiuntimą.

“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė..
Chicago, Illinois

Y

